
كلمــة أولى

كلمــة أولى

كلمــة أولى
ذك��رى السادس من تشرين العاشر من رمضان... ليس يومًا مثل باقي 
العربي عمومًا  المقاتل  ي��وم  الحديث  تاريخنا  في  ي��وم ساطع  إن��ه  األي���ام.. 

والمقاتل السوري خصوصًا.
يوم حّلقت النسور واشرأبت الصواريخ في سماء سورية لتكون سماؤنا 

لنا حرامًا على عدونا.
يوم وثب المقاتل من خط النار إلى أرضه المغتصبة ليحررها ويعانق 

دمه ترابها.
يوم انطلق المظلي سهمًا من نار انغرز في صدر العدو في "مرصد جبل 
الشيخ وكفر نفاخ وواسط وتل الفرس" ليزرع علم الوطن.. يوم استفاق البحر 

من كبوته على زمجرة جعلت قاَعُه يتراقص نشوة بالبطولة.
إنه يوم السادس من تشرين األول، العاشر من رمضان..

صام المقاتل ده��رًا يبحث عن ذاته ليفطر في العاشر من رمضان عّزة 
وإباء وكرامة، في البر والبحر والجو، تجلبب المقاتل بالبطولة والفداء وتقدم 
راجاًل ومؤلاًل ومدرعًا.. محمواًل وطائرًا ومظليًا ومبحرًا ليقول للدهر: أنا 
هو المقاتل السوري، أنا الذي أصنع التاريخ، أنا الذي ال يعرف تقهقرًا أو 

تراجعًا وال ينام على ضيم.
السادس من تشرين مفصل التاريخ.. مفصل البطولة.. محرر اإلرادة..

فيه ظهر الجوهر المكنون، فيه أزاح القائد المؤسس حافظ األسد اللثام 
عن الوجه الحقيقي للمقاتل السوري، ورفع علم الوطن في أرض القنيطرة 
وأظهر للعالم أجمع أن السوري ال يهوى القتل والتدمير، لكنه أبدًا ال يتنازل 

عن حقوقه.
ولعل أدَقّ تقييم لحرب تشرين المجيدة صدر عن "هنري كيسنجر" وزير 
خارجية أمريكا األسبق عندما قال: " لقد أشرفت إسرائيل على الغرق، لوال 

حبل اإلنقاذ الذي ألقت به الواليات المتحدة إليها في اللحظة األخيرة"!
المقاتل  وقف  وال��خ��ارج،  الداخل  بسورية من  والمؤامرة تحيط  اليوم.. 
السوري، ومنذ سبع سنوات، يحمل روحه على كفه وقّدم وم��ازال يقدم دمه 
في كل يوم قربانًا ليبقى الوطن سيدًا ح��رًا.. ق��اوم اإلره��اب بشجاعة نادرة 
على امتداد الجغرافيا السورية، وسقى بدمه كل حبة تراب دنسها اإلرهاب 

التكفيري الظالمي.
سيبقى المقاتل السوري نسرًا بين السماء واألرض يراقب ويرصد.. ينقُضّ 
على عدوه أينما وجد.. يتوجه إلى هدفه بعزة وكرامة، كما رسمه وحدده قائد 
الوطن الرئيس بشار األسد وأثبته قواًل وفعاًل.. فهو من أعطى قادة العالم 
دروسًا في الصبر والمصابرة والثبات على موقف الحق أيًا كانت التحديات.. 
حق الشعب في تقرير مصيره والحفاظ على وحدة سورية أرضًا وشعبًا، وال 

خيار إال النصر.. والنصر آت.. آت.
في ه��ذا اليوم، السادس من تشرين ال��ذي ال يشبه غيره، ن��زرع وردة في 
حفنة مبللةٍ بالدم من تراب سورية على نصب كل شهيٍد اعتبر تراب الوطن 
أغلى من روحه، ولكل دم غاٍل سال في مواجهة اإلرهاب والمؤامرة، ونحفظ 

برعايتنا كل جرح كان من أجل الوطن.

السادس من تشرين.. 
العاشر من رمضان
مجد أمة ال يزول

اللــــــواء 

عدنان اسماعيل مخلوف
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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
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احملتوى

أح���ي���ا ال���م���ح���ارب���ون ال���ق���دم���اء 
ال����ذك����رى ال���راب���ع���ة واألرب���ع���ي���ن 
ل����ح����رب ت���ش���ري���ن ال���ت���ح���ري���ري���ة 
ال��م��ج��ي��دة ف���ي اح���ت���ف���ال كبير 
أق����ي����م ف����ي م��ن��ت��ج��ع ال���راب���ط���ة 
ب����ال����دي����م����اس، ب����ح����ض����ور ع����دد 
القدماء  المحاربين  من  كبير 
والضيوف، وأكدوا أن هذا اليوم 
هو الوحيد في تاريخنا الحديث 
ال��ذي جّسد اإلي��م��ان بالوطن.

10

اس���ت���ق���ب���ل رئ����ي����س راب���ط���ة 
أب���ط���ال روس���ي���ا واالت���ح���اد 
ال��س��وف��ي��ت��ي ل��ل��م��ح��ارب��ي��ن 
ال�����ق�����دم�����اء ف������ي م���وس���ك���و 
وف����د راب���ط���ة ال��م��ح��ارب��ي��ن 
ال��������ق��������دم��������اء وض�����ح�����اي�����ا 
ال���ح���رب ف���ي ال��ج��م��ه��وري��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��وري��ة وث��ّم��ن 
التي  التاريخية  العالقات 
ت���ج���م���ع ب���ي���ن ال���ب���ل���دي���ن..

8

بوتين  فالديمير  ال��روس��ي  الرئيس  من  رسالة  األس��د  بشار  الفريق  الرئيس  السيد  تلقى 
نقلها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هنأه فيها بفك الحصار عن مدينة دير الزور..

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

املقدم 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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6 ال���س���ي���د ال����ع����م����اد ف��ه��د 
ج���اس���م ال���ف���ري���ج ن��ائ��ب 
ال��ع��ام للجيش  ال��ق��ائ��د 
والقوات المسلحة وزير 
من  ع������ددًا  زار  ال����دف����اع 
ال��ت��ش��ك��ي��الت ال��م��ق��ات��ل��ة 
في دير الزور وفي مدينة 
إليهم  ونقل  القنيطرة 
الرئيس  السيد  محبة 
ال���ف���ري���ق ب���ش���ار األس����د.
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حـــرب 
تشرين التحريرية
السياسة مأثرة العـرب الخالـدة تبنى عليها  التي  الفريق بشار األس��د األس��س  الرئيس  السيد  حدد 

السورية، في هذه المرحلة والمتمثلة بمكافحة اإلرهاب في كل مكان وبالمصالحات 
الوطنية موضحًا أن كل ما يرتبط بمصير سورية ومستقبلها هو موضوع سوري، وأن 
وحدة األراضي السورية غير قابلة للنقاش على اإلطالق وأن جوهر الهوية السورية 
هو العروبة، وعدم السماح لألعداء والخصوم أو اإلرهابيين، أن يحققوا بالسياسة 

ما عجزوا عن تحقيقه بالميدان عبر اإلرهاب.
جاء ذلك في خطابه التوجيهي للدبلوماسيين السوريين، حيث وجه العديد 
من الرسائل الدبلوماسية، والكثير من الكالم الواضح والصريح لقادة دول الغرب 

وأدواتهم من المستعربين قادة كانوا أم تنظيمات أم أفرادًا.
ال��ت��ي شنت عليها ط��وال  ال��ح��رب  ل��ن تغّيرها  ق���ال: )إن م��واق��ف س��وري��ة  حيث 
والسياسية  االقتصادية  الضغوط  كل  سابقًا  تغيرها  لم  كما  الماضية،  السنوات 
ولغة التهديد والوعيد التي تعرضت لها على الدوام لحرفها عن خطها ونهجها 

الممانع والمقاوم(.
لقد كان الخطاب واضحًا وصارمًا تجاه استقاللية القرار السوري، ووحدة سورية 
شعبًا وأرضًا، وهذا جوهر رؤيتنا إلى ما يسمى )مناطق خفض التوتر( وإن قواتنا 
المسلحة ماضية في حربها على اإلره��اب حتى إخ��راج آخر إرهابي من األراضي 
السورية، وبسط سيادة الدولة على كل المدن والقرى، وشكر السيد الرئيس في 

خطابه كاًل من روسيا وإيران والمقاومة الوطنية اللبنانية.
ووجه الشكر إليران في رد مباشر على كل من كان وال يزال يدعو سورية إلى 
االنفصال عن محور المقاومة واالنضمام إلى ما يسمى )محور االعتدال وبات اليوم 
محور االستسالم(، وحين يشكر روسيا فهو يوجه رسالة مباشرة للواليات المتحدة 

األمريكية بأن ال دور لها في المنطقة، ال اآلن وال مستقباًل.
وأضاف السيد الرئيس حين نشكر المقاومة اللبنانية فالرسالة إلى كل لبنان 
واللبنانيين وغيرهم ممن انتقدوا المقاومة اللبنانية ومارسوا أبشع الضغوطات 
السياسية من أجل )النأي بالنفس(. وهذه الحرب كانت تستهدف كل المنطقة 
وكامل محور المقاومة وليس سورية فقط، وإن الدفاع عن تراب سورية كان دفاعًا 

عن تراب كل لبنان أيضًا.
وقدم السيد الرئيس شرحًا مفصاًل عن تسّول الرئيس التركي أردوغان ليأخذ 
دورًا سياسيًا ما في سورية، موضحًا أن كل تركي فوق األراض��ي السورية من دون 
موافقة الحكومة السورية هو محتل، وأن أردوغان ليس إاّل مطية سينتهي دوره مع 
انتهاء وجود اإلرهاب في المنطقة، ووصف المعارضة المشاركة في جنيف بالعبيد، 
وهذا الوصف كاٍف، يلخص حقيقة المسار ويكشف طبيعة من تفاوضهم سورية 

من أسياد لهؤالء العبيد.
وتحدث سيادته عن الثورة الحقيقية، تلك التي سمحت للسوريين بالصمود 
ومواجهة أعنف الحروب التي شنت على دولة ذات سيادة، فقد كانت ثورة الماليين 
على بضعة آالف من المرتزقة واإلرهابيين، وكان البد للسوريين أن ينتصروا ألنهم 
مدركون أن ثمن المقاومة والصمود أقل بكثير من ثمن االستسالم الذي كان سيؤدي 

إلى تفكيك سورية وتحويلها إلى دويالت طائفية ومذهبية.
وأخيرًا أكد السيد الرئيس أن الوطن بقي صامدًا حرًا أبيًا.. تحميه نفوس أبّية 

حرة وتذود عنه وعن كبريائه، فهو وطن العزة والكبرياء.

قراءة في خطاب السيد الرئيس 
أمام الدبلوماسيني السوريني دد

لع
ة ا

لم
ك

االنتماء نزعة تدفع الفرد للدخول في إطار اجتماعي فكري معين بما 
يقتضيه هذا من التزام بمعايير وقواعد هذا اإلطار في مقابل غيره من 
النظم االجتماعية والفكرية األخرى... ماهو االنتماء وكيف نعّرفه؟!

رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء ال��م��ه��ن��دس ع��م��اد خ��م��ي��س التقى 
الرابعة  ال��ذك��رى  بمناسبة  وه��ن��أه��م  ال��ق��دم��اء  المحاربين 
تهنئة  إليهم  ن��اق��اًل  التحريرية  تشرين  لحرب  واألرب��ع��ي��ن 
السيد الرئيس الفريق بشار األسد بهذا االنتصار التاريخي.

تحتاج القوات البرية األميركية إلى حوالي / 4000 / ضابط جديد 
سنويًا يخضعون خالل خدمتهم إلى تدريب مهني أساسي وبعدها 
إلى تدريب إحترافي متنوع، من لحظة التطوع حتى التخرج.. 
إطاللة على منظومة تدريب ضباط القوات البرية األمريكية.
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أخبار ونشاطات

تلقى السيد الرئيس بشار األسد يوم الثالثاء 12 
أيلول رسالة من الرئيس الروسي فالديمير بوتين نقلها 
بفك  فيها  هنأه  شويغو  سيرغي  الروسي  الدفاع  وزي��ر 
دير  مدينة  على  داعش  إرهابيو  فرضه  الذي  الحصار 

الزور ألكثر من ثالث سنوات.
األعمال  متابعة  اللقاء بحث خطط  وجرى خالل 
القتالية والتعاون بين الجيش العربي السوري والقوات 
الروسية بهدف المضي قدماً نحو تحرير مدينة دير الزور 
بالكامل من رجس اإلرهاب، وجرى التأكيد على تصميم 
البلدين الصديقين على مواصلة وتعزيز جهود محاربة 
اإلرهاب في جميع المناطق السورية حتى القضاء عليه 
نهائياً، ألن هذه حرب مصيرية ليس فقط بالنسبة لسورية، 
بل للمنطقة برمتها، وسترسم نتائجها مستقبل شعوبها.

كما تم التأكيد خالل اللقاء على أهمية مسار أستانه 
وما نتج عنه من مناطق “تخفيف التوتر” وأثرها اإليجابي 
السوري  العربي  الجيش  إنجازات  تسريع  صعيد  على 
وحلفائه في محاربة اإلره��اب في مناطق أخرى، وكان 

آخرها إنجاز فك الحصار عن مدينة دير الزور.

الرئيس األسد يتلقى رسالة تهنئة من الرئيس بوتين 
بمناسبة فك الحصار عن دير الزور 

السيد الرئيس يلتقي المشاركين في اللقاء الشبابي السرياني
بشار  الرئيس  السيد  استقبل 
العام  اللقاء  في  المشاركين  األس��د، 
للشباب السرياني في سورية 2017، 
ب��ح��ض��ور ق��داس��ة م���ار إغ��ن��اط��ي��وس 
أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر 
وعدد  األرثوذكس  للسريان  المشرق 

من المطارنة والرهبان.
الشباب  م��ع  ال��ن��ق��اش  وت��ن��اول 
اللقاء دور  السريان خالل  والشابات 
مستقبل  بناء  ف��ي  الشابة  األج��ي��ال 
الذي  الحوار  تعزيز  وأهمية  سورية، 
تكّرسه مثل هذه الملتقيات، باعتباره 
ويبني  يطّور  ال��ذي  الوحيد  الطريق 
الوطن، والبديل الحقيقي عن التطّرف 
في  وخصوصاً  واالجتماعي،  الديني 
حال تعميمه ليشمل مختلف أطياف 

المجتمع السوري.
الوجود  أهمية  اللقاء  بحث  كما 
المسيحي في سورية عموماً، والوجود 
السرياني على وجه الخصوص، باعتباره 
النسيج  في  وأساسياً  أصياًل  عنصراً 

الوطني السوري، مع التأكيد على تجّذره 
محاوالت  بوجه  س��وري��ة  ف��ي  ال��راس��خ 
لها  تعّرض  التي  المستمرة  التهجير 
لها  ويتعّرضون  تاريخياً  المسيحيون 

حالياً من قبل اإلرهاب وداعميه.
وأك����د ال��رئ��ي��س األس����د خ��الل 

تبعث  الملتقيات  هذه  مثل  أن  اللقاء 
وال��خ��ارج،  للداخل  واض��ح��ة،  رسالة 
أو  ضيوفاً  ليسوا  المسيحيين  ب��أن 
وجود  أساس  هم  بل  مهاجرة  طيوراً 
الوطن، ومن دونهم ال وجود لسورية 
الوقت  وفي  نعرفها،  التي  المتنّوعة 

أرض  ال  سورية  دون  من  فهم  نفسه 
أيضاً، مشيراً  لهم  راسخاً  وجود  وال 
المشرقيين  المسيحيين  قوة  أن  إلى 
مع  كامل  باندماج  عيشهم  من  تأتي 
باقي األديان في منطقتنا وفي سورية 

تحديداً لقرون.
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الرئيس األسد لالعبي املنتخب الوطني بكرة القدم: 
ما حقـّقه المنتخب حالـة وطنية قبـل أن تكـون رياضية

استقبل السيد الرئيس بشار األسد، صباح 
الوطني  المنتخب  العبي  2017/10/23م،  يوم 

للرجال لكرة القدم والكادر الفني واإلداري.
بالمستوى  المنتخب  األسد  الرئيس  وهنأ 
المؤهلة  المباريات  خالل  قّدمه  الذي  المتمّيز 
لكأس العالم 2018، معتبراً أن ما حققه المنتخب 
هو حالة وطنية قبل أن تكون رياضية، وهو مؤّشر 
قوي على أن الحرب اإلرهابية التي تتعّرض لها 
سورية منذ سنوات لم تنل من إرادة السوريين 

بل زادتهم قوة وعزيمة وتماسكاً.
مستوى  تحّسن  أن  األس��د  الرئيس  وأك��د 

المنتخب الوطني في ظل الظروف الصعبة التي 
تمر بها سورية يعتبر بحد ذاته إنجازاً، ويجب 
تحسين  ومواصلة  اإلن��ج��از،  ه��ذا  على  البناء 
للبطوالت  اس��ت��ع��داداً  الكفاءة  ورف��ع  المستوى 
من  وغيره  اإلنجاز  ه��ذا  إن  مضيفاً:  المقبلة، 
اإلنجازات التي يحققها السوريون في مجاالت 
عدة لم تكن لتتحقق لوال النجاحات واالنتصارات 
ضد  المسلحة  والقوات  الجيش  يحققها  التي 
في  السوري  الشعب  صمود  ولوال  اإلرهابيين، 
وجه أعتى حرب تعّرضت لها سورية في التاريخ 

الحديث.

بدورهم شكر العبو المنتخب والكادر الفني 
واإلداري الرئيس األسد على رعايته واهتمامه، 
وعّبروا عن تصميمهم على تحقيق نتائج أفضل 
سورية،  اسم  لرفع  القادمة  االستحقاقات  في 
مشيرين إلى أن تشجيع الجمهور السوري لهم كان 
حاضراً في أذهانهم وهم يخوضون المباريات، 
بالنسبة لجميع أفراد  وسيشّكل حافزاً إضافياً 

المنتخب ليقّدموا أقصى ما لديهم مستقباًل.
رئيس  جمعة  موفق  ال��ل��واء  اللقاء  حضر 
االتحاد الرياضي العام ورئيس االتحاد العربي 

السوري لكرة القدم ونائبه.

5



أخبار ونشاطات

بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار األسد القائد العام للجيش والقوات 
المسلحة وبمناسبة الذكرى الرابعة واألربعين لحرب تشرين التحريرية قام السيد 
العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع 
يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بجولة ميدانية على أحد التشكيالت المقاتلة 

في ريف القنيطرة والتقى المقاتلين في مواقعهم.
األسد  بشار  الفريق  الرئيس  السيد  محبة  للمقاتلين  الفريج  العماد  ونقل 
وتهنئته لهم بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية وتقديره للجهود الكبيرة التي 

يبذلونها والمالحم البطولية التي يسّطرونها في الدفاع عن الوطن.

واستمع السيد العماد من القادة الميدانيين إلى شرح حول طبيعة المهام 
التي يبذلها  الوحدات واطمأن على جاهزيتها وأثنى على الجهود  التي تنفذها 
المقاتلون في مواجهة المجموعات اإلرهابية المسلحة، مشيداً بالروح المعنوية 
العالية التي يتمتعون بها، ومؤكداً على أن سورية ماضية شعباً وجيشاً وقيادة بخطا 

واثقة بمواجهة اإلرهاب حتى استئصاله من جذوره.
وبّين السيد العماد أن كل إنجاز يحققه الجيش العربي السوري وحلفاؤه في 
هذه الحرب على أدوات »إسرائيل« وعمالئها هو استكمال لالنتصار الذي تحقق 

في حرب تشرين التحريرية ضد الكيان الصهيوني الغاصب..

.. وفي جولة على التشكيالت العاملة في القنيطرة

بتوجيه من السيد الرئيس بشار األسد.. قام السيد نائب القائد العام وزير 
الدفاع العماد فهد جاسم الفريج يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بجولة 
تفقدية على وحدات الجيش العاملة في مدينة دير الزور بعد فك الحصار عنها.
وهنأهم  األب��ط��ال  والمقاتلين  ال��ق��ادة  ال��زي��ارة  خ��الل  الفريج  والتقى 

بالنصر الذي حققوه، ونقل لهم محبة الرئيس األسد، واعتزازه بصمودهم 
وتضحياتهم.

المتخذة  واإلج��راءات  التدابير  أثناء جولته على  العماد  السيد  واطلع 
لتعزيز صمود القوات المدافعة عن المدينة والتصدي للعصابات اإلرهابية.

العماد الفريج في زيارة لتشكيالتنا المقاتلة في دير الزور 
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بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار األسد 
السيد  قام  المسلحة  والقوات  للجيش  العام  القائد 
األرك��ان  هيئة  رئيس  أي��وب  اهلل  عبد  علي  العماد 
تفقدية  بجولة  المسلحة  وال��ق��وات  للجيش  العامة 
لوحدات الجيش العاملة في دير الزور نقل خاللها 
إلى القادة والمقاتلين اعتزاز الرئيس األسد بصمودهم 
وتضحياتهم وبطوالتهم وانتصاراتهم التي تحققت بفك 

الحصار عن أهلنا ووحداتنا العاملة في دير الزور.
واستمع العماد أيوب من القادة إلى شرح مفصل 
نفذتها وحداتنا في ظروف  التي  المهام  عن طبيعة 
التطويق ومراحل سير األعمال القتالية التي خاضتها 
القوات إلنجاز فك الحصار، كما دقق العماد خطط 
العمليات المقبلة واإلجراءات المتخذة لتأمين المناطق 

المحررة وزّود القادة بتوجيهاته.
والتقى  الثردة  جبل  موقع  أيوب  العماد  وتفقد 
القادة والمقاتلين وأثنى على روحهم المعنوية العالية 
القتالية  للمهام  وتنفيذهم  وبطوالتهم  وشجاعتهم 

بوتائر عالية.
زيارته  خ��الل  األرك��ان  هيئة  رئيس  التقى  كما 
واطلع  الحامية  أبطال  العسكري  ال��زور  دير  مطار 
تم  التي  والمهام  التدابير  طبيعة  على  قائدها  من 
التطويق، حيث أشاد بالصمود  تنفيذها في ظروف 

الدفاع  في  الحامية  أبداه عناصر  الذي  األسطوري 
وإرادتهم  شجاعتهم  على  مثنياً  المطار  أس��وار  عن 
الصلبة في التصدي لتنظيم داعش اإلرهابي. وأكد 
نور  من  بأحرف  “سيسجل  التاريخ  أن  أيوب  العماد 
ملحمة صمود أهلنا وقواتنا المسلحة في دير الزور 
واالنتصار االستراتيجي الذي تحقق بفك الحصار، 

تمهيداً إللحاق الهزيمة النهائية بالمشروع اإلرهابي 
في سورية.

العين  سيبقون  أنهم  المقاتلون  أك��د  ب��دوره��م 
للذود عن حياض سورية  األوفياء  والجند  الساهرة 
وصون ترابها وكرامتها وسيبذلون كل غال ونفيس في 
سبيل إعادة األمن واالستقرار إلى ربوع سورية األبية.

في زيارة رسمية وبدعوة من العماد 
علي أيوب رئيس هيئة األرك��ان العامة 
للجيش والقوات المسلحة، وصل اللواء 
محمد حسن باقري رئيس هيئة األركان 
للجيش اإليراني إلى دمشق وعقدت بين 
الجانبين جلسة مباحثات رسمية تناولت 
تقييماً شاماًل لإلنجازات االستراتيجية 
التي تحققت في مجال مكافحة اإلرهاب 

خالل المرحلة السابقة.
ال��م��ب��اح��ث��ات، مجمل  وت��ن��اول��ت 
الجيشين  بين  تربط  التي  العالقات 
في  المشتركة  وال��رغ��ب��ة  الصديقين 
تعزيز هذه العالقات وتنميتها وفتح آفاق 
ومجاالت جديدة لتطويرها بما يخدم 
المصلحة المشتركة للبلدين والجيشين، 
حول  متطابقة  النظر  وجهات  وكانت 
مجمل القضايا المطروحة خاصة فيما 
اإلره��اب  مواجهة  باستراتيجية  يتعلق 
والتحديات التي تواجه محور المقاومة.
مشترك  صحفي  م��ؤت��م��ر  وف���ي 
بعد المباحثات، قال العماد أيوب: إن 
المشروع اإلرهابي التكفيري إلى زوال 

متواصلة  اإلره��اب  على  الحرب  وأن 
حتى القضاء عليه بشكل كامل وإعادة 
أراضي  جميع  إلى  واالستقرار  األمن 
وأشار  السورية.  العربية  الجمهورية 
إلى أن الخبرات العسكرية المتراكمة 
سيكون لها دور كبير في القضاء على 
اإلرهاب مؤكداً بأن دور محور المقاومة 

التحديات  مواجهة  وستزداد  سيتعزز 
المختلفة.

من جانبه، أكد اللواء باقري دعم 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لسورية 
شعباً وجيشاً وقيادة في مواجهة اإلرهاب 
حتى القضاء عليه وإفشال مخططات 

الدول الراعية له.

وق���ال رئ��ي��س األرك����ان اإلي��ران��ي 
نتواجد في دمشق للتأكيد على التنسيق 
المشتركين  والتعاون بمواجهة أعدائنا 
مضيفاً:  واإلره��اب��ي��ي��ن  الصهاينة  م��ن 
في  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  س��ب��ل  ناقشنا 
عريضة  خطوطاً  ورسمنا  المستقبل 

لهذا التعاون.

العماد أيوب في زيارة لقواتنا العاملة في دير الزور

جلسة مباحثات بين رئيسي هيئة األركان في سورية وإيران
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أخبار ونشاطات

الروسي  االتحاد  رئيس  أكد 
خدموا  الذين  المحاربين  لقدامى 
في سورية الكسي تيموخين أهمية 
في  السورية  الروسية  الصداقة 
ال���دف���اع ع��ن اس��ت��ق��الل وس��ي��ادة 
ال��ش��ع��ب��ي��ن ال���ص���دي���ق���ي���ن ع��ل��ى 
في  الجهود  وتوحيد  أراضيهما 
م��ح��ارب��ة ك��ل ع����دوان ي��ه��دد أم��ن 

البلدين. واستقرار 
له  كلمة  في  تيموخين  وأشار 
خالل لقائه يوم 2017/9/18 في 
موسكو وفداً من رابطة المحاربين 
القدماء في سورية، برئاسة اللواء 
الرابطة،  رئيس  مخلوف  عدنان 
أثبتت  ال��ص��داق��ة  ه���ذه  أن  إل���ى 
في  وفعاليتها  وصدقها  وف��اءه��ا 
خاضها  التي  العديدة  المعارك 
الجيش العربي السوري منذ مطلع 
الماضي  القرن  من  السبعينيات 
ض��د االع���ت���داءات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 

رئيس االتحاد الروسي لقدامى المحاربين
يستقبل وفد المحاربين القدماء السوريين في موسكو
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يتصدى  ال��ذي  ه��ذا  يومنا  وحتى 
الروس  والجنود  الجيش  فيه هذا 
للتنظيمات اإلرهابية في سورية.

م���ن ج��ه��ت��ه��م أع�����رب ق���ادة 
ال��روس��ي لقدامى  االت��ح��اد  ف��روع 
المدن  في  سورية  في  المحاربين 
ال��روس��ي��ة وأع��ض��اء االت��ح��اد في 
واح��ت��رام��ه��م  حبهم  ع��ن  م��وس��ك��و 
الفتين  الصديق  ولشعبها  لسورية 
العسكرية  خدمتهم  ذكريات  إلى 
وإل���ى  ال���س���وري���ة  األرض  ع��ل��ى 
خالل  قدموها  التي  التضحيات 
مشاركتهم للجيش العربي السوري 
اإلسرائيلية  االعتداءات  صد  في 

المدعومة أمريكياً على سورية.
رابطة  رئ��ي��س  استقبل  كما 
أبطال روسيا واالتحاد السوفييتي 
وأع���ض���اء ال��راب��ط��ة وف���د راب��ط��ة 
ال��م��ح��ارب��ي��ن وث��م��ن��وا ال��ع��الق��ات 
التاريخية التي تجمع بين البلدين، 
المنظمة  ال��س��وري  ال��وف��د  وزار 
األمنية لإلشراف على المنظمات 
روسيا  في  المدنية  والجمعيات 
رئيس  استقبلهم  حيث  االتحادية 
المنظمة وأعضاؤها بحفاوة بالغة 

وتبادلوا الهدايا التذكارية. 
مخلوف  اللواء  أع��رب  ب��دوره 
ألواصر  تقديره  عن  له  كلمة  في 
الصداقة الروسية السورية ووحدة 
الدم بين البلدين وقال:" لقد كنتم 
دائما حلفاء وأصدقاء لنا وعندما 
امتزجت دماؤكم بدمائنا في معركة 
التكفيري  الفكر  ومواجهة  الحق 

الظالمي أصبحنا أشقاء".
كما عبر السيد اللواء عدنان 
مخلوف عن الشكر للقيادة الروسية 
والشعب الروسي الذي ضرب مثال 
ي��ح��ت��ذى ب��ه ف��ي ال��ص��داق��ة بين 
الشعوب وبات عنوانا للوفاء بالعهد 
والدفاع عن الحق وإحقاق العدل 
أمام من يسعى الى هيمنة القطب 
الواحد على قضايا ومصير العالم.

وتبادل الجانبان خالل اللقاء 
ال��ه��داي��ا ال��ت��ذك��اري��ة وق��ل��د ال��ل��واء 
الروسي  االتحاد  أعضاء  مخلوف 
سورية  ف��ي  المحاربين  لقدامى 
وسام  اللقاء  هذا  في  الحاضرين 

الصداقة واألخوة في السالح.
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وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد السيد اللواء المظلي عدنان 
مخلوف رئيس المجلس المركزي للرابطة أن هذا اليوم هو اليوم الوحيد 
في تاريخنا الحديث الذي حدده اإليمان بالوطن، إنه يوم المقاتل العربي 
السوري، يوم كان النسر محلقا في سماء سورية التي أضحت حراماً على 
طيران العدو.. يوم كان المقاتل على األرض سيد التراب، ال أحد يبعده عن 
هذا التراب وقداسته.. يوم كان فيه للمقاتل المظلي السهم المجلّي عندما 
حط على المرصد و"كفر نفاخ" و"واسط" و"تل الفرس" ليزرع علم الوطن.. 
يوم استيقظ فيه البحر على زمجرة البطولة لتتراقص أمواجه على ألحان 
النصر.. إنه يوم السادس من تشرين الذي كشف فيه القائد المؤسس حافظ 
األسد اللثام عن وجه البطولة وأثبت للعالم أجمع أن السوري ال يهوى القتل 

والتدمير، لكنه ال يتنازل عن حقوقه.
الداخل  والمؤامرة تحيط بسورية، من  اليوم  اللواء:  السيد  وأضاف 
والخارج منذ قرابة سبع سنوات، وقف المقاتل السوري،حامال روحه على 
كفه وقدم دمه قرباناً، واجه المؤامرة، قاوم اإلرهاب، ووزع دمه على كل 
تراب سورية مقتدياً بقائد سورية ومغوارها السيد الرئيس الفريق بشار 

األسد بمواقفه البطولية وإصراره على وحدة تراب الوطن.

المحاربـون القدمـاء يحيون الذكـرى 44 لحرب تشـرين التحريرية
أق���ام المجلس ال��م��رك��زي ل��راب��ط��ة ال��م��ح��ارب��ي��ن ال��ق��دم��اء 
وضحايا الحرب احتفااًل مركزيًا في منتجع الرابطة بالديماس 
بمناسبة الذكرى الرابعة واألربعين لحرب تشرين التحريرية 
حضره العماد محمود الشوا نائب وزير الدفاع ورئيس وأعضاء 
ال��م��ج��ل��س ال��م��رك��زي ل��ل��راب��ط��ة وع����دد ك��ب��ي��ر م��ن ق����ادة ال��ح��رب 
السابقين ورؤساء وأعضاء المجالس المركزية لفروع دمشق 
وريف دمشق والقنيطرة والسويداء وعدد كبير من الضباط 

المتقاعدين والضيوف.

رئيس املجلس املركزي للرابطة اللواء املظلي عدنان مخلوف
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ح��ازم  المتقاعد  ال��ط��ي��ار  ال��ل��واء  أل��ق��ى  ث��م 
الجوي  وال��دف��اع  الجوية  القوى  قائد  الخضراء، 
األسبق، كلمة استعرض فيها مسيرة سالح القوى 
الجوية والدفاع الجوي منذ المرحلة التي سبقت 
التصحيحية  الحركة  قيام  بعد  وبخاصة  الحرب، 
المجيدة، والتي أثمرت في حرب تشرين التحريرية، 
وتحدث عن المهام القتالية الشجاعة التي نفذها 
والتي  ال��ج��وي  دفاعنا  ورج���ال  البواسل  نسورنا 
أسفرت عن إسقاط مئات الطائرات المعادية، في 
والتضحيات موضع  البطوالت  فيها  كانت  ملحمة 
المؤسس  القائد  فيهم  ق��ال  حيث  واع��ت��زاز  فخر 
حافظ األسد: " إن ما فعله نسورنا ورجال دفاعنا 
الجوي البواسل كان خارقاً وإنهم لجديرون منا بكل 

الحب والتقدير واإلعجاب".
وألقى اللواء المتقاعد تركي غرلي من القوات 
الخاصة كلمة تحدث فيها عن قرار حرب تشرين 
الشجاع الذي اتخذه القائد المؤسس حافظ األسد 
العربية  الطاقات  حشد  خالله  من  تمكن  ال��ذي 
الحرب،  لهذه  العربي كضرورة  التضامن  وتحقيق 
واستعرض السيد اللواء دور القوات الخاصة في 
على  السيطرة  عن  أسفرت  التي  تشرين  ح��رب 
المرصد المعادي وأسر 32 من عناصره الفنيين 
والخبراء من الضباط وصف الضباط والجنود في 
عملية بطولية فائقة الدقة والتخطيط، وأضاف: إن 
الجيش العربي السوري الذي خاض حرب تشرين 
البطولية هو الجيش نفسه الذي يقوم اآلن بالتصدي 
ألشرس حرب عدوانية إرهابية ويحقق االنتصارات 

على كامل ساحة الوطن.
ثم ألقت العميد المتقاعد الدكتورة ليلى كزكز 
عضو المجلس المركزي لرابطة المحاربين القدماء 
التي  تشرين  حرب  مآثر  عن  فيها  تحدثت  كلمة 
خطط لها وقادها القائد المؤسس حافظ األسد 
والتي سطر فيها المقاتل العربي في سورية ومصر 
صفحات مشرقة باالنتصارات، وتحدثت الدكتورة 

الحرب  ل��ه��ذه  الكبيرة  االس��ت��ع��دادات  ع��ن  ك��زك��ز 
القيادة  وفرت  حيث  الطبي  القطاع  في  وبخاصة 
كل اإلمكانات والتجهيزات الستقبال الجرحى في 
المشافي والوحدات الطبية التي كان يتسابق فيها 
األطباء والممرضون إلسعافهم وتضميد جراحهم 

ومداواتهم.
وقالت: بعد أن وضعت الحرب أوزارها وتحقق 
االنتصار أصدر القائد الخالد حافظ األسد أوامره 
بإيفاد األطباء للتخصص ومتابعة تحصيلهم العلمي، 
بلد  بريطانيا  ف��ي  وأن��ا  كبيرا  س���روري  ك��ان  وك��م 
كوني من سورية،  الترحيب  ألقى  أن  االختصاص 
وهذا بفضل نصر تشرين وحكمة القائد المؤسس 
حافظ األسد الذي سلط األضواء على سورية في 

المحافل الدولية. 
كما ألقى المهندس باسل عماد نجل الشهيد 
العميد المتقاعد سعيد عماد )من شهداء الرابطة( 
وشقيق الشهيد الرائد الطبيب سهيل عماد كلمة 
كبير  إنه لشرف  لعمري  فيها:  قال  الشهداء  أسر 
حضوري بينكم اليوم، وأنا ابن شهيد وشقيق شهيد، 
وقريب ولست ببعيد عن كل شهداء سورية.. في هذه 
المناسبة العظيمة، ذكرى حرب تشرين، التي خط 
انتصارها القائد المؤسس حافظ األسد، نستذكر 
اآلباء واألجداد واألشقاء في مالحمهم وانتصاراتهم 
التي حطمت أسطورة الكيان الصهيوني، الذي ظن 
أنه لن يقهر، حيث وقف المقاتل العربي السوري 
نصر  وحقق  وقوته  لعظمته  ال حدود  جباراً  كائناً 
اإلرادة بفضل تضحيات شهداء هذا الجيش األبي.

واآلن.. ونحن على أبواب نصر جديد يقوده 
بسواعد  األس���د،  بشار  الفريق  الرئيس  السيد 
وتضحيات أبناء جيشنا الباسل، نرسم مالمح حرب 
تحريرية جديدة على قوى الظالم والتكفير لنعيد 

مجد سورية العظيمة. 
التلي  اهلل  عبد  المتقاعد  العميد  ألقى  ثم 
عام  تشرين  م��ن  ال��س��ادس  ف��ي  فيها:  ق��ال  كلمة 

العميد املتقاعد الدكتورة ليلى كزكزاللواء املتقاعد تركي غرلياللواء الطيار املتقاعد حازم اخلضراء

املهندس باسل عماد جنل الشهيد العميد املتقاعد سعيد عماد

العميد املتقاعد عبد اهلل التلي
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أخبار ونشاطات

فجر  مع  موعد  على  العربية  األم��ة  كانت  1973م 
وفتح  والهزيمة  االنكسار  ليل  ب��ّدل  جديد  عربي 
حرب  شكلت  فقد  باالنتصارات،  مشرقة  صفحة 
لم  خالدة  عربية  مأثرة  المقاييس،  وبكل  تشرين، 
يزدها مرور الزمن إال تألقاً وبهاء في تاريخ العرب 
الحديث وشكلت نقطة انعطاف، وتحوالً نوعياً في 
الصراع العربي الصهيوني حيث حقق العرب فيها 
جملة من االنتصارات المعنوية والمادية والعسكرية، 
وهذا ما كان ليتحقق إال بوجود قائد فذ كالقائد 
المؤسس حافظ األسد الذي استنهض همم أبنائه 
روح  فيكم  )أخاطب  قائال:  المسلحة  القوات  في 

البذل والعطاء، أخاطب  الشجاعة والبطولة، روح 
فيكم محبة الوطن واإليمان بالقضية التي صممتم 

على الدفاع عنها(. 
المالحم  سطر  ال��ذي  جيشنا  إن  وأض���اف: 
في حرب تشرين التحريرية مستمر في أداء دوره 
الوطني النبيل حتى وأد الفتنة وإسقاط المؤامرة 
والقضاء الكامل على اإلرهاب لتبقى سورية قلعة 
الفريق  الرئيس  السيد  بقيادة  الصامدة  العروبة 

بشار األسد.
وفي الختام ألقى الشاعر اللواء المتقاعد د. 
بعنوان:  المناسبة  وحي  من  قصيدة  سلمان  جابر 

)بين الحسام والسالم( مستوحاة من كلمة القائد 
المؤسس في حرب تشرين عندما قال: " نحن دعاة 
سالم، ونعمل من أجل السالم لشعبنا ولكل شعوب 
الطبيب  المتقاعد  العميد  الشاعر  تاله  العالم"، 
)الحب  بعنوان:  قصيدة  وألقى  المرجة  بني  نزار 

والحرب(.
وفي ختام االحتفال قلد العماد محمود الشوا 
واللواء عدنان مخلوف وسامين مقدمين من رابطة 
قدامى المحاربين الروس الذين خدموا في سورية 
لكل من المحارب القديم الوزير السابق علي ظاظا 

والمحارب القديم المحافظ السابق حمد عمرو.

الشاعر اللواء املتقاعد د. جابر سلمان

الشاعر العميد املتقاعد الطبيب نزار بني املرجة

اللواء عدنان مخلوف يقلد وسام مقدم من رابطة قدامى احملاربني الروس للمحارب القدمي احملافظ السابق حمد عمرو

العماد محمود الشوا يقلد وسام مقدم من رابطة قدامى احملاربني الروس للمحارب القدمي الوزير السابق علي ظاظا

فصلية جامعة - العدد الواحد والثالثون 2017
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قدموها  التي  الكبيرة  للتضحيات  تقديراً 
لذكرى  وتخليداً  وكرامته  الوطن  عزة  عن  دفاعاً 
زار  الحروب،  كل  في  قدموها  التي  االنتصارات 
السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس 
مع بعض الوزراء رابطة المحاربين القدماء وذلك 
واألربعين  الرابعة  بالذكرى  أحتفاالتهم  بمناسبة 
لحرب تشرين التحريرية بتاريخ 2017/10/6م في 
نادي المحاربين القدماء بالديماس والتقى أعضاء 
الضباط  من  وعددآ  لللرابطة  المركزي  المجلس 
المتقاعدين ناقاًل إليهم تهنئة السيد الرئيس بشار 
األسد بذكرى هذا االنتصار التاريخي. وتأتي زيارة 
المهندس خميس هذه تقديراً للتضحيات الكبيرة 
التي قدمها أعضاء الرابطة دفاعاً عن عزة الوطن 
وكرامته، وتخليداً لذكرى االنتصارات التي ساهموا 
فيها في كل الحروب التي كسر فيها الجيش العربي 

السوري شوكة العدو اإلسرائيلي.
عن  الدفاع  نهج  أن  خميس  المهندس  وأك��د 
الوطن الذي أّسس له القائد المؤسس حافظ األسد 
به سورية قيادة  الذي تتمسك  النهج األول  مازال 
وجيشاً وشعباً، وخير دليل على ذلك االنتصارات 
التي تحققها اليوم قواتنا المسلحة في حربها ضد 
اإلرهاب ورعاته، مشيراً إلى أنه يحق لهذا الجيش 
العالم  لجيوش  وق��دوة  مثاالً  كان  الذي  العقائدي 
الحافل  بتاريخه  يفتخر  أن  أرضه  دفاعه عن  في 
باالنتصارات كما يفتخر بحاضره الحافل بالصمود 

والبطوالت.
وأشار رئيس الحكومة الى أن ما بعد االنتصار 
سيكون أفضل باستثمار هذه االنتصارات من خالل 
تكثيف العمل الحكومي إلعادة إعمار سورية، ولفت 
إلى أن الواقع االقتصادي وواقع الخدمات سيكون 

الشاملة  التنموية  ال��رؤي��ة  إل��ى  لفت  كما  أفضل، 
ستشمل  والتي  اإلنسان  بناء  إع��ادة  في  للحكومة 
الحرب،  م��ف��رزات  لمواجهة  ال��وط��ن  أب��ن��اء  جميع 
مبّينآ أنه كما غّير جيشنا الباسل تاريخ المنطقة 
لألبد، وأثبت للعالم وهن »أسطورة تفوق« الكيان 
اإلسرائيلي سيثبت للعالم أجمع أن اإلرهاب الذي 
فشل في ضرب العيش المشترك للسوريين وتدمير 
حضارتهم رغم األموال الكثيرة التي خصصت له 

سيُهزم أمام إيمان هذا الشعب بوطنه.
القيادة  أن  على  خميس  المهندس  وش���ّدد 
وتضحيات  األسد  بشار  الرئيس  للسيد  الحكيمة 
هي  الشعب  وص��م��ود  ال��س��وري  ال��ع��رب��ي  الجيش 

المتالزمة الثالثية التي صنعت انتصار سورية.
ومن جهته أكد السيد اللواء عدنان اسماعيل 
أن  للرابطة  المركزي  المجلس  رئيس  مخلوف 
السوري  العربي  الجيش  قّدمها  التي  التضحيات 
العالم  ووص��ف��ه��ا  التحريرية  تشرين  ح��رب  ف��ي 
باألسطورة لن تتوقف حتى استرجاع كل شبر في 
سورية وتطهيرها من دنس اإلرهاب، وأن كل مواطن 
يشهدها  التي  االنتصارات  بسلسلة  يعتز  س��وري 
بلدنا، والتي عّبد لها الطريق جيشنا الباسل لتبقى 
خالدة جياًل بعد جيل، ولتؤكد أن إرادة االنتصار 
على  واالستقرار  األم��ن  ع��ودة  مع  أكبر  ستتعاظم 

امتداد ساحة الوطن.

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المحاربين القدماء بذكرى حرب تشرين التحريرية المجيدة
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أخبار ونشاطات

أق����ام ف���رع ط���رط���وس ل��راب��ط��ة 
الحرب  وضحايا  القدماء  المحاربين 
الرابعة  ال��ذك��رى  بمناسبة  اح��ت��ف��اآل 
التحريرية  تشرين  لحرب  واألربعين 
في المركز الثقافي بطرطوس بحضور 
أعضاء قيادة الفرع وعدد من الضباط 
المتقاعدين وبعض أعضاء قيادة فرع 

الحزب وفعاليات رسمية.
محمد  المتقاعد  العميد  ألقى 
علي غريب رئيس فرع الرابطة كلمة 
السامية  المعاني  عن  فيها  تحدث 
لحرب تشرين وعظمتها والتي تعتبر 
العربي.  ال��ص��راع  ف��ي  تحول  نقطة 
محطات  م��ن  وم��ح��ط��ة  الصهيوني 
الشعب  تاريخ  في  والفخار  المجد 
العربي، هذه الحرب التي شارك فيها 
الجيشان العربيان السوري والمصري 
العرب  تاريخ  إنجاز في  أكبر  وحققا 
الحديث. كما تحدث عن االنتصارات 
التي يحققها جيشنا الباسل على كافة 
الجيش  وأن  اإلرهاب  الجبهات ضد 
سينتصر  تشرين  في  انتصر  ال��ذي 
المجموعات  ه��ذه  على  اهلّل  ب���أذن 

اإلرهابية التكفيرية.
ثم ألقى اللواء عبد الواحد أحمد 
أمين شبعة الحزب للمحاربين القدماء 
عن  فيها  تحدث  كلمة  طرطوس  في 
مآثر ومعاني حرب تشرين التحريرية 
األسد  حافظ  المؤسس  القائد  ودور 
وخوض  لها  والتحضير  اإلع��داد  في 
حرب  نتائج  عن  تحدث  كما  الحرب، 
تشرين التحريرية على كافة األصعدة 

واإلقليمية  وال��داخ��ل��ي��ة  ال��ع��س��ك��ري��ة 
االنتصارات  إلى  أشار  كما  والدولية، 
التي يحققها الجيش العربي السوري 

على اإلرهاب التكفيري الوهابي.
محمود  ال��ش��اع��ر  أل��ق��ى  بعدها 
حبيب قصيدة شعرية "أمطارنا غيمة 
تشرين" تتحدث عن بطوالت وتضحيات 
جيشنا الباسل ومقاتليه أحفاد القائد 
المؤّسس حافظ األسد وجنود القائد 

الفريق بشاراألسد.
 ك��م��ا أل��ق��ت ال��ش��اع��رة ع��ه��دات 
حالة  تجسد  شعرية  قصيدة  موسى 
حققها  التي  تشرين  في  االنتصارات 
راسخة  م��ات��زال  وال��ت��ي  ال��دي��ار  حماة 
االنتصارات  هذه  وتربط  أذهاننا  في 
بالماضي وقصيدة أخرى تتحدث عن 
دمشق قلعة الشموخ والصمود وأخرى 
ت��خ��اط��ب ش��ي��وخ ال��ع��ش��ائ��ر ال��ش��رف��اء 
يرتكبها  التي  المجازر  ضد  للوقوف 

اإلرهابيون في المنطقة الشرقية.
سعد  المتقاعد  العميد  ألقى  ثم 
إس��م��اع��ي��ل ق��ص��ي��دة ب��ع��ن��وان "س��وري��ة 
ظ��روف  ع��ن  فيها  تحدث  ياحبيبتي" 
األزمة وصمود الجيش العربي السوري 
واالنتصارات التي يحققها وإرادة القتال 
التي يتمتع فيها المقاتل العربي السوري 

إلى جانب الشجاعة والتضحية.
المحاربون  عاهد  الختام  وف��ي 
القدماء في فرع طرطوس اهلل والوطن 
وقائد الوطن أن يبقوا الجند األوفياء 
خلف قيادته الحكيمة.... لبناء سورية 

المستقبل.

.. وفرع الرابطة في طرطوس يحيي المناسبة

بمناسبة الذكرى الرابعة واألربعين 
المجيدة  التحريرية  تشرين  ل��ح��رب 
القدماء  المحاربين  رابطة  ف��رع  أق��ام 
مقر  في  مركزياً  احتفاالً  الالذقية  في 
الفرع  قيادة  أعضاء  بحضور  الرابطة، 
وعدد من الضباط المتقاعدين وبعض 
من الفعاليات الحزبية والمدنية تحدث 
توفيق حرفوش  المتقاعد  العميد  فيها 
رئيس فرع الرابطة حيث قال بعد نكسة 
حزيران تم التحضير لهذه الحرب من 
والسياسية  العسكرية  ال��ق��ي��ادة  قبل 
وخاصة بعد قيام الحركة التصحيحية 
المؤسس  القائد  عمل  حيث  المباركة 
قوي  ب��ن��اء جيش  على  األس���د  ح��اف��ظ 
وّزوده بأحداث أنواع األسلحة واألعتدة 
الشرف  معركة  ب��دأ  وال��ذي  الحربية، 
والعزة والكرامة التي برهنت أن االرض 
تموت  ال  المغتصبة  والحقوق  المحتلة 
اإلسرائيلي  للعدو  يمكن  وال  بالتقادم 
الممكن  م��ن  ب��ل  األب���د،  إل��ى  ابتالعها 

استعادتها وتحريرها من جديد، وأن تلك 
التي شنتها سورية ومصر معاً  الحرب 
أثبتت أنه باإلمكان إنزال الهزيمة التامة 
وأضاف  الصهيوني،  االحتالل  بجيش 
قائاًل: إن هذا الجيش العقائدي استطاع 
بواسله  ودماء  وإيمانه  وثباته  بصموده 

أن ينتصر اليوم مجدداً في حربه ضد 
صمود  أن  مؤكداً  التكفيري،  اإلره��اب 
القيادة  حول  الشعب  والتفاف  الجيش 
بشار  الفريق  الرئيس  للسيد  الحكيمة 
التآمر  قوى  على  ننتصر  جعلنا  األسد 

والظالمية.

يحيى  المتقاعد  العقيد  وألقى 
زكريا كلمة قّدم فيها ملخصاً عن مسار 
األح���داث قبل وخ��الل ح��رب تشرين 
تشرين  ح��رب  كانت  وق��ال  التحريرية 
حاسماً  تاريخياً  اختباراً  التحريرية 
لقدرة الشعب السوري على أن يحول 
نجح  وقد  حقيقة،  إلى  التحرير  حلم 
تشرين   6 ففي  االختبار،  في  بجدارة 
األول عام 1973 م سار أبطال الجيش 
العربي السوري بثقة نحو صنع انتصار 
اسطورة  معه  لتتهاوى  تاريخي  وانجاز 
نهاية  معلنين  يقهر"  ال  الذي  "الجيش 

زمن الهزائم.
محمد  المتقاعد  العميد  وألقى 
ح��ش��م��ة ق��ص��ي��دة ش��ع��ري��ة م���ن وح��ي 
المناسبة تحدث فيها عن مآثر ومعاني 
نتائج  وعن  التحريرية،  تشرين  حرب 
يحققها  التي  واالن��ت��ص��ارات  ال��ح��رب 
الجيش العربي السوري على اإلرهاب 

التكفيري.

فرع الرابطة في الالذقية يحتفل بذكرى حرب تشرين المجيدة
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المحاربين  رابطة  مقر  في  أقيم 
)إض��اءة  بعنوان  حوارية  ن��دوة  القدماء 
على المشروع الوطني لإلصالح اإلداري( 
الذي أطلقه السيد الرئيس بشار األسد 
ال��م��رك��زي  المجلس  أع��ض��اء  ب��ح��ض��ور 
وري��ف  دمشق  ف��روع  ورؤس���اء  للرابطة 
دمشق والقنيطرة وعدد كبير من الضباط 
مصطفى  رضوان  والرفيق  المتقاعدين 
ممثاًل ألمين فرع الحزب واللواء عدنان 

دراوشة أمين الشعبة.
العميد حمزة  الرفيق  الحوار  أدار 
الملتقى  بداية  في  أك��د  ال��ذي  م���وردي، 
لغة...  اإلداري  اإلص��الح  بأن  الحواري 
إزال��ة الفساد وإع��ادة األم��ور إلى  يعني 
االجتماعي  واإلص���الح  ال��ص��واب  وج��ه 
وهو مجموعة األنشطة التي تهدف إلى 
االجتماعية  المؤسسات  تنظيم  إع��ادة 
للوصول إلى مستوى أفضل من العدالة 
االج��ت��م��اع��ي��ة وب���أن م��ا ط��رح��ه السيد 
من خطاب  ب��دءاً  األس��د  بشار  الرئيس 
م��ررواً  الشفافية  مفاهيم  من  القسم.. 
بمحاربة الفساد وأخيراً اإلصالح اإلداري 
هي نقاط مضيئة على طريق اإلصالح 

والتطوير والتحديث.
تّضمن الملتقى محورين اثنين:

اإلص��الح  مفهوم  األول:  المحور 
العميد  فيه  تحدث  ومتطلباته  اإلداري 

المتقاعد علي مقصود.
اإلداري  اإلصالح  الثاني:  المحور 
في فكر السيد الرئيس بشار األسد مع 
الوقوف عند تجربة اإلصالح في العالم 
فيه  تحدث  المتقدمة.  وال��دول  الثالث 
الرفيق الدكتور عبد القادر عزوز استاذ 

العلوم السياسية في جامعة دمشق.
ال��م��ح��اض��ران أهمية  ت��ن��اول  وق��د 
اإلداري  ل��إلص��الح  ال��وط��ن��ي  ال��م��ش��روع 
العمل  لتطوير  اآلف���اق  أوس��ع  فتح  ف��ي 
المعايير  وف���ق  ال��ش��ام��ل  ال��م��ؤس��س��ات��ي 
الحديثة المتطورة بانتهاج أساليب علمية 
الكفاءات  وح��ص��ر  وال��ق��ي��اس  كالرصد 

والترابط الوثيق والتفاعلي بين مختلف 
هذه المعايير والمرتكزات للوصول إلى 
التنموية واإلنتاجية.  المخرجات  أفضل 
ه��ذه  ف��ي  اإلداري  اإلص����الح  وي��ش��ك��ل 
ألنه  كبرى  استراتيجية  حاجة  المرحلة 
للطاقات  ش��ام��ل  الستنهاض  السبيل 

واإلمكانات والقدرات.
السيد  أن  ال��م��ح��اض��رون  وأك����د 
محاور  ح��دد  قد  األس��د  بشار  الرئيس 
أربعة ومعايير أربعة تشكل ركائز أساسية 
في عملية اإلصالح اإلداري، وركز على 
المهام  إنجاز  في  الزمن  عامل  أهمية 
وأن يكون المواطن ومصلحة الوطن هي 

وكذلك  نجاح..  ألي  الحقيقي  المعيار 
أهمية الفكر اإلداري الخالق والمبدع.

وتم إغناء الملتقى عبر مداخالت 
وأسئلة الرفاق الحضور.

وف���ي ال��خ��ت��ام ت��ح��دث ال��رف��ي��ق 
أمين  الرفيق  ممثل  رضوان مصطفى 
فرع الحزب مؤكداً أنه إذا كان الكالم 
م��ن فضة وال��س��ك��وت م��ن ذه��ب فإن 
ال��ع��م��ل م��ن أل��م��اس وه���ذا م��ا تجلى 
وشكر  الميدان،  في  سورية  بانتصار 
هذا  في  والمشاركين  الحزب  شعبة 
واهتمامهم  حضورهم  على  الملتقى 

بالجانب الثقافي.

المشروع الوطني لإلصالح اإلداري في ندوة

ب��م��ن��اس��ب��ة ال����ذك����رى ال��راب��ع��ة 
واألرب��ع��ي��ن ل��ح��رب ت��ش��ري��ن.. نفذت 
وضحايا  القدماء  المحاربين  رابطة 
الحرب محاضرة بعنوان حرب تشرين 
وقائع ونتائج القاها العميد المتقاعد 
مبنى  في  وذل��ك  حمزة  شهاب  تيسير 
أعضاء  وبحضور  المزة  في  الرابطة 
المجلس المركزي للرابطة والعديد من 
الضباط المتقاعدين تحدث فيها عن 
عظمة هذه الحرب التي مثلت صفحة 
الحديث  ال��ع��رب  ت��اري��خ  ف��ي  مشرقة 
ومفصاًل هاماً في تاريخ المنطقة على 
بما  والعسكري  السياسي  الصعيدين 
تعنيه من انتصار اإلرادة العربية وكسر 

حاجز الخوف.
مشيراً إلى البطوالت الرائعة التي 
أمنت استعادة مرصد جبل الشيخ من 

والدور  الخاصة،  القوات  أبطال  قبل 
الجوي  والدفاع  الجوية  للقوى  البارز 
في بتر ذراع إسرائيل الطويلة وتكامل 

/البرية-  ال��ق��وى  أن���واع  كافة  أع��م��ال 
نتائج  حقق  والذي  الجوية-البحرية/ 

عظيمة ومشرفة أهمها:

-انتزاع زمام المبادرة من العدو 
اإلسرائيلي ألول مرة في تاريخ الصراع 

مع إسرائيل.
- حقق العرب المفاجأه الكبرى 

في الهجوم بهذا اليوم والتوقيت.
أن  ت��ش��ري��ن  اث��ب��ت��ت ح����رب   -
العنصر البشري هو العنصر الحاسم 
اهمية  الحرب  واب��رزت  المعركة  في 
اإلن�������زاالت ال��ج��وي��ة ف���ي ال��م��ع��ارك 
وأسقطت اسطورة الجيش اإلسرائيلي 
ال����ذي الي��ق��ه��ر ك��م��ا أش����ار إل���ى روح 
الجيش  مكنت  التي  الكرامة  تشرين 
الوطن  حماية  م��ن  ال��س��وري  العربي 
ودحر اإلرهاب والعصابات المسلحة.. 
وأصبح جيشاً اليوم نموذجاً بين جيوش 
في  ت��درس  القتالية  وخبراته  العالم، 

األكاديميات العسكرية.

محاضرة بعنوان: حرب تشرين التحريرية.. وقائع ونتائج..
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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 تعالى حسب ورود أسمائهم إلينا.

وفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

.............................. تاريخ الوفاة  الرتبة....................... االسم والشهرة
لواء.................... نزار نظمي الحموي......................... 2017/6/9 
عميد............ عبداللطيف محمد خير النشار.................. 2017/4/13 
عميد............. ممدوح محمد مسالم الجابي.................... 2017/6/6 
 2017/4/16 ........................ عميد................... حسن حمد عروس
 2013/11/18 .................... عميد................ اسماعيل عثمان الحجار
عميد............ محمد دريد عبدالكريم المنجد.................. 2017/6/10 
 2017/4/17 ................. عميد............ عبد الحسيب محمد علي كيخيا
عميد.................... مدحت علي بدر.......................... 2017/3/19 
 2017/4/13 ....................... عميد.................. ماهر صبحي موسى
 2016/12/6 ....................... عميد..................احمد سمندر سمندر
......... غسان عواد الطحاوي....................... 2017/6/15  عميد شرطة
عميد............... عثمان يوسف سعد الدين..................... 2017/6/15 
عميد.................... علي قاسم غزال......................... 2017/6/22 
 2017/8/3 ......................... عميد................... وسام درويش خليل
عميد............. خلدون موسى باشاين موسى.................... 2017/6/1 
 2017/8/16 ....................... عميد.................. احمد محمد الريابي
 2017/2/20 ....................... عميد................... حسين نجيب رضا
 2017/3/22 ...................... عميد.................. محمد حسن سلطان
 2017/8/25 ..................... عميد................. كمال سعيد السرحاني
 2017/8/18 ....................... عميد................. محمود احمد محمود
 2017/8/1 ...................... عميد.............. يوسف محمد محمود العاد
عميد................... وفيق محمد اسعد......................... 2017/5/13 
عميد................ محمد نور احمد الهدى..................... 2017/5/26 
عميد.......... محمد وداد محمد سعدي مسماني................ 2017/6/19 
 2017/4/4 ....................... عميد................. حسن يوسف مصطفى
عقيد................. وليد بدري الشخموس........................ 2017/1/7 
عقيد...... احمد رفعت محمد خالد مهران الحسيني........... 2017/9/27 
 2017/7/21 ............. عقيد........ احمد الشيخ محمود عمر شيخ الحضر
 2017/4/22 ...................... عقيد.................. شوكت عقل الشندي
عقيد.................. حبيب ابراهيم خليل........................ 2017/8/16 
عقيد.................. احمد سعيد قاضون......................... 2017/7/5 
عقيد.................. وحيد احمد الحسن......................... 2017/6/4 
عقيد.................. مصطفى كمال زويع........................ 2017/6/21 
2017/4/2 ...................... عقيد................ مطانس جرجس شماس

.............................. تاريخ الوفاة الرتبة....................... االسم والشهرة
عقيد................ علي عبد الرزاق محمد....................... 2017/6/4 
عقيد................. يونس محمود ابراهيم........................ 2017/6/8 
عقيد.................. رشيد سليمان غربي........................ 2015/6/10 
 2017/7/12 ....................... عقيد.................. هيثم حسين المحمد
عقيد................. محمود حسن عبداهلل....................... 2017/6/16 
عقيد.................... ياسر علي العلي.......................... 2017/4/14 
 2017/8/|7 .................... عقيد............... محمد حسن ابو اسماعيل
 2017/5/27 ........................ عقيد.................... كامل حسن عبود
عقيد................. عبداهلل دياب عبدوش.......................2017/8/28 
عقيد.................. حسن علي العامري......................... 2017/7/9 
عقيد.................. علي محمد قرحيلي........................ 2017/6/21 
 2017/6/4 ........................ عقيد.................. مرشد ابراهيم حسن
عقيد................... علي محمود رحال.......................... 2017/8/5 
 2016/12/26 ..................... .................. نوفل انطايوس عبيد مقدم
 2017/4/27 ........................ .................... عدنان نوفل الدو مقدم
.............. عبداهلل محي الدين البكري..................... 2017/6/3  مقدم
.................. مروان محمد اسعد........................ 2017/5/10  مقدم
 2017/4/5 ........................ .................. عبداهلل محمد عبيد مقدم
 2017/6/15 ..................... ................ عبد الرزاق يوسف العلي مقدم
................. امين سعد الدين امين....................... 2017/1/21  مقدم
.................. جورج جميل حناوي....................... 2017/7/24  مقدم
 2017/6/5 ..................... ................ هشام محمد موفق نصري رائد
................... محمد احمد محمد......................... 2017/5/4  رائد
 207/11/13 ..................... ................ احمد محمد طوبال جمو رائد
................... ضياء يوسف يسوف....................... 2015/9/26  رائد
................... نهاد مصطفى مايوه........................ 2017/7/19  رائد
 2017/5/12 .......................... ..................... علي بدر النجلة رائد
 2017/6/1 ........................ .................. عادل عباهلل قره جي نقيب
 2017/7/1 .................... .............. محمد سليم محمد بكفلوني نقيب
................... محمد عمر قطايه.........................2017/3/25  نقيب
 2017/12/6 ............... ........ محمد عادل محمد سعيد المصري مالزم1
........... ضياء الدين خالد النقشبندي................... 2017/7/21  مالزم1
............... يوسف عارف الحوري...................... 2017/7/30 مالزم1
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نحتاج إلى صنَّاع الحياة؟ كم نحن مدعوون الستنهاض الهمم؟ وكم محتاجون إلى 
الصدق واإلخالص في العمل؟ كم نحتاج إلى التسامح والتحلي بمشاعره والسير على 
سبله؟ كم حاولوا تمزيق نسيجنا ووحدتنا الوطنية؟ كم حاولوا هدم بنائنا، وعملوا على 
ذل���ك، ونجح���وا في بع��ض من المفاصل التي حملت الخلل، فس���هل اختراقها؟ إال أن 
سورية المتجددة الخالقة التي تنهض من بين ركام أزماتها تحتاج مباشرًة لإلمساك 
بالفن���ون الس���بعة + واحد، وأقص���د الرياضة بكامل أبعادها، الت���ي أصِنّفها اليوم مع 
الفنون الس���بعة، لما لها من تأثير في لِمّ المجتمع وتوحيده ورفع ذائقة الحِبّ للوطن 
وبي���ن أف���راده، فالواقع يدعونا س���ريعاً للع���ودة لفهم مرتكزاتها وفه���م قواعدها بغاية 
إزاحة التش���ُوّهات الهائلة التي لحقت بها وتحويل التعامل معها من فنون وظيفية بال 
نتائج إلى حاالت إبداعية تحمل س���مة الديمومة بعد أن نجري كش���وفاً على األمراض 
االجتماعية والثقافية والفكرية التي انتش���رت فيما بيننا، وس���كنت عقولنا، فأوصلتنا 
إل���ى م���ا نحن فيه، وبدأن���ا الخروج منه، أي إن���ه لدينا فرصة كبيرة لتحقيق الس���الم 
االجتماعي والمدني وإنجاز اس���تقرار سياس���ي مهم وفريد إذا اندفعنا بعجالة للسير 
في فرد أدوات الفنون الس���بعة + الرياضة، وعممناها بين أفراد حوارينا وش���وارعنا 
عنا في بناء اإلنسان وبناء حجره في آن؛ أي إعادة  وقرانا ومدننا، ومؤكٌد نكون قد سَرّ
إعمار س���ورية، وإن لم نتجه إلى هذا المذهب، فمؤكٌد أننا في حالة توهان وخس���ران 
ودوران في المكان، حتى وإن طفا على الس���طح بعض األمان المهم، فعلينا أن ندخل 
إلى الجوهر الذي تسكنه الحقائق المحتاجة إلى التحرر من عقد الماضي والحاضر، 

وما يحضر له في المستقبل.
هاّل سألنا صانعي قراراتنا أين نحن وماذا أنجزنا عبر مئة سنة من بناء الدولة؟ 
ه���ل ارتق���ت الذائق���ة الجمالية لدى الف���رد؟ أم إنها متقوقعة ضمن���ه؟ وأكثر من ذلك 
تراجع���ت إلى درجات خِطرة وانحدرت، ودليلنا أن المخالفات غدت س���يدة المواقف 
ف���ي البن���اء والحركة والمس���ير. هاّل توقفنا لبرهة، وتأملن���ا الحاصل لنعرف فقط ما 

الذي يجري معنا وحولنا؟
مؤكد أن الجميع ينشد الخالص، والكل يبحث عن الحب والجمال والعودة للعمل 
والبناء، وكل من موقعه، وبشكل متفق عليه بضرورة االنتهاء مما نحن فيه، ويعد الجميع 
باالتج���اه إلى األمام بالش���كل األفضل، الكل يحم���ل بين جنباته الحلم بالوطن النوعي 
الق���وي بع���د أن عانى ما عاناه من ضغط الحس���د المحيطي واإلرهاب المقيت الذي 

أصاب الجميع المؤمن به والمخدوع الذي تَمّ التالعب فيه دينياً وعلمانياً.
تعالوا نعترف بأننا وحتى اللحظة لم نمتلك َمْعلَماً معمارياً، ولم نسَع إلظهار هوية 
معمارية باستثناء ذاك المبني في عهود االستعمار المتعدد الذي مَرّ من تاريخنا القديم 
والحدي���ث، وهذا دليل على التخلف، ولم نس���تطع أن نق���دم منحوتة فنية نتباهى بها، 
تكون خاصتنا، ولم نقدر على إنجاز مقطوعة موسيقية نترنَّم بها نحن أوالً، ليأخذها 
عن���ا اآلخ���ر، أين نحن من التصوي���ر الفني والضوئي؟ أين لوحات رس���امينا؟ إلى أين 
وصل مس���رحنا؟ وأين راقصونا وراقصاتنا؟ ماذا قدمنا للس���ينما س���وى تلك األفالم 
التي نتبادل جوائزها مع من يش���بهنا في محيطنا؟ ومن كل هذا وذاك، أين نحن من 
الرياض���ة التي أعتبره���ا الفن الثامن؟ قد يقول البعض لدين���ا إنجازات، وأنا أؤكدها 
أيضاً، ولكن أين ديمومتها؟ نعم أيها السادة هي في ترتيب الطفرات والحاالت النادرة 
التي سرعان ما تذروها الرياح؛ أي إن ال بصمات حقيقية في كل مناحي الفنون، فكيف 
بنا ال نتأخر، ونتخلف عن مجموع الركب اإلقليمي أوالً، والعالمي ثانياً؟! هذا التخلف 

الجمالي والتهذيبي يؤدي بنا إلى استعار الصراعات بين الفينة واألخرى وغْزِونا من 
الداخل بسهولة وتحويلنا إلى شراذم يسهل اصطيادها، وتدمير أي حالة تقدم منشأة، 
أو تتجه للقيامة من الحالة المعيشة مما نحن فيه وعليه، وعلى الرغم من االجتهادات 
السياسية الهائلة لتطوير البنى االقتصادية والعسكرية، إال أنه مازال هناك خلل كبير 
في البنى الثقافية والتعليمية والتربوية والدينية، ألن المدارس الثالث مازالت منفصلًة 
عن بعضها بش���كل كبير، ما يظهر خطورة المش���هد التفاعلي والتناغمي فيما بينها، 
فالمنزل واألسرة والشارع بما يحتويه، والمدرسة األولى وما تتداوله، لم تقدر الثالث 
على إنجاز حتى عمليات التجانس في حدودها الدنيا، والكل يعمل ضمن ثقافة الحد 
األدنى لبناء وطن جميل، وهذه الثالثية هي المسؤولة األولى واألخيرة عن بناء الذوق 
الجمالي، فال علوم تطور اللباقة والكياسة واإلتيكيت، وال علمية في التحرر الجنسي 
والدين���ي، وال نظ���م تقدم الش���خصية العلمية الفاعلة والمنتج���ة، وعلى العكس تماماً 
نجد أن االنفصال في الشخصية الواحدة هو المعمم، فال تصالح مبدئياً بين جوهر 

اإلنسان ومظهره، وكالهما على تضاد مما يرينا الواقع بدقة.
إَنّ التخلف سيد الموقف، وإَنّ الذي نحياه يدخل تحت مسمى المشاريع الوظيفية 
الروتينية وعدم تحمل المس���ؤوليات بالشكل الالئق والدقيق، وبشكل أدق نحن نحمل 

مشروعاً استهتارياً بقيمة وطن، والكيفية التي ينبغي أن يكون عليها.
اليوم قبل الغد، وبعد كل العواصف التي مررنا بها، نجد أن بعضاً من الش���ارع 
السوري مازال منفلتاً وغير منضبط، يتسكع بال فاعلية، نجده تائهاً منتظراً أن يقدم 
له الجديد، وأن يمأل فراغه بالعمل واالنشغال فيه، ألن عدم توفير فرص العمل وإمالء 
الفراغات بالترفيه يوفر البيئة المتالك مس���احات كبرى من الفراغ الذي يس���تدعي 
الش���يطنة، أو يحضر إليه الغريب في ش���يطنة، والمثل يقول: )ندرة الشغل شغل( فإن 

لم يشتغل لوطنه، ويستفد منه، تأخذه أفكاره إلى التشدد والضياع.
لنسرع بفرد الفنون السبعة، وندعو الرسامين لالشتغال بفنونهم على الجدران 
وإنجاز لوحات ثقافية وتعميم فرق المسرح الشبابي، ولينتشر عازفو الغيتار والكمان 
واألكورديون والفلوت في الس���احات والحدائق، ولتق���م البلديات بتقديم رؤى لتجميل 
الواجهات وصناعة هويات معمارية لألحياء والمدن والبلدان، ولينحت النحاتون أينما 
وج���دوا، وليزرعوا البالد ط���والً وعرضاً بمنحوتاتهم، لتتقدم كليات العمارة بإبداعات 
أبنائه���ا، ف���إن أردنا المضي قدماً في تصحيح أخطاء ما مضى وبناء وطننا، ينبِغي أن 
نتجه للعمل بإخالص، كل من موقعه، للخالص من معاناتنا وتخفيف آالمنا وااللتفات 
إلى من يدعمنا في إعادة بناء أرضنا وإنساننا، فمستقبلنا رهن أعمالنا وخططنا، وما 
ر  ر الش���عور اإلنس���اني الذي يتعزز بحضور الحِبّ للوطن والتجُذّ ننجزه له، وبذلك نطِوّ
فيه والتمسك به، وبهذا نصل إلى أننا إن أدركنا هذه األهداف التي قدمنا لها نحدث 
ز أن خدمة الوطن  تطوراً نوعياً وداعياً تجاه تقديم الخدمات الحقيقية لآلخرين، ونعَزّ
تحضر بتطوير أبنائه من األكثر وعياً لألدنى، وهذا يؤكد أن خدمة اإلنسان والمجتمع 
تترفع عن خدمات اإلنسان لنفسه دينياً أو مذهبياً أو طائفياً، ويظهر من خالل ذلك 

فكٌر إنساني اجتماعي وطني بامتياز.
إن مسؤولية الدولة تتجلى في تعميم العمل ومراقبة الفراغ واالتجاه لرفع الذائقة 
الجمالي���ة للمواطني���ة، وه���ي قادرة على ذلك من خالل نزول المس���ؤول إلى المواطن 
واألخذ بيده بالمنطق السليم إلى الصّح، ومرًة ثانية أؤكد أن فرد مفردات علم الجمال 

يؤدي إلى ظهور وطٍن جميٍل على كامل ثراه.

سورية الجديدة 
بقلم: د. نبيل طعمة

رأي
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من يقصد قاسيون يرى سحرها فاسألوا 
غليوم الثاني فتنتها عندما زارها عام 1898م 

وقال عنها إنها منبر العالم.
وقد أبدع سعيد عقل مع الرحابنه وفيروز 

في أغانيهم لدمشق:

لي فيَك يا بََرَدى َعه��ٌد أِعي�������ُش ِبه
ُحّبِه الُعمُر َويَس�ِرُقني ِمن  ُعمري، 

َعه��ٌد ك���آخِر يوٍم في الخ��ريِف بكى
والَمَط�ُر الري�����ُح  عليِه  وصاِحباَك 

هنا الّتَراباُت ِمن ِطيٍب و ِم��ن َطَرٍب
َوأيَن في َغيِر شاٍم يُطَرُب الَحَجُر؟

ش�����آُم أهلوِك أحباب���ي، َوَم���وِع�ُدنا
يُعتََصُر الَكْرُم  آَن  يِف،  الَصّ أواِخُر 

> < >
وأنا لَْو ُرْحُت أْستَْرِضي ال�����َشَذا 

َش�������آْم يا  ِع��ط��راً  لُبناُن  النْثَنَى 
اْس�������ُكبي  شاُم  َفيَا  الشرُق  َظِمَئ 

الَجَماْم حّتى  لَ��ُه  الكأَس  وام��ألي 
ُفْضلَِت�����������ِهْم  من  التاريُخ  أهلُِك 

ِذْك��ُرُه��ْم في ُع���ْرَوِة ال��دْه��ِر ِوَس��اْم
ِب���������������ِهْم  ِض��ْق��ِت  ف��إن  أَُم��ِويُ��وَن 

ِهش������اْم ِببُستاِن  الدنيا  أَلَْحُقوا 
شآمُ... لفُظ الش�آِم اهتَ�َزّ في َخلَ�دي

كمااهتزازُ غصوِن األرِز في ال��هُدِب
قرأُت مجَدِك في قلبي و في الُكتُ�ِب

َش�آُم، ما المجُد؟ أنِت المجُد لم يَِغ���ِب
ل ب�ي تأَهّ َح�ْوٌر  بَ�����َرَدى  على   إذا  

أحسْسُت أعالَمِك اختالْت على الّشُهِب
أّي�اَم عاِصَمُة  الّدنيا ُه�نَا َربَط����ْت

ِب�َعزَمتَي  أَُم�وٍيّ َعْزَم�َة الِحَق���������ِب
وأن�دلُ������ٍس ِهن�ٍد  إلى  َفَه�َبّ  نادْت 

اِن والُقُض������ِب َكغوطٍة ِمن َشبا الُم�َرّ
 

الدولة األموية:
وهي ثاني خالفة في تاريخ العرب واإلسالم، 
وواحدة من أكبر الدول الحاكمة في التاريخ إذ 
دام حكمها من سنة 41ه� - )662 م( إلى 132ه� 

تاريخ سوري��������ة

سورية عبر التاريخ
الحلقة السابعة

في هذه الحلقة، سوف نستعرض فترة من تاريخ سورية عندما كانت أكبر دولة متصلة 
مع بعضها ومترامية األطراف على هذا الكوكب عاصمتها دمشق التي شعشعت في ذاكرتها 
شقائق النعمان في األندلس وحجارة قدسها من سور الصين العظيم فنرى الدموع تنهمر 
على وجنات العروبة التائهة من آالم الحقد وجمر الفرقة التي تزيد أوجاعها حيث غربة 
أبنائها عند األشقاء وجحودهم في رد الجميل يجرحها، فللحب قمر واحد وهو الشام بكل 
أطيافها وأنهارها بردى واألع��وج واليرموك والعاصي والفرات والخابور والكبير يغسلون 
الغوطتين  الفرج عن  وأوزار الحرب والخطايا، نسأل ويحق لنا السؤال متى يتم  ذنوبها 
والجوالن وسهل حوران وضفاف العاصي والفرات؟ كفى سورية حزنًا فقد تحملت الكثير 
أرجو اهلل أن ال ينحني هذا الوطن ألنه يحمل هم العرب ولن يحمله أحد غير الشام وحتى 
ال يتم نسيان القدس توأم دمشق قديسة مدن الشرق األوسط واألدنى وأيقونتهما ومأذنة 

التاريخ. 

العميد المتقاعد عبد الغني الجّبان

فصلية جامعة - العدد الواحد والثالثون 2017
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- )750 م( وكانت عاصمتها مدينة دمشق حيث 
بلغت ذروة اتساعها في عهد الخليفة العاشر 
من  ح��دوده��ا  وام��ت��دت  الملك  بن عبد  هشام 
أطراف الصين شرقاً إلى جنوب فرنسا غرباً 
بعد تمكنها من فتح أفريقيا والمغرب واألندلس 
فقد  النهر،  وراء  وم��ا  والسند  الغال  وجنوب 
تأسست الدولة األموية علي يد معاوية بن أبي 
سفيان حيث كان قبلها والياً على بالد الشام 
وبعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان حدثت الفتنة 
ونشب نزاع بينه وبين الخليفة علي بن أبي طالب 
رضي اهلل عنه وكرم وجهه حتى تنازل الحسن بن 
علي بعد استشهاد والده على يد الخوارج الذين 
خططوا لقتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص. 
أخذ معاوية من البيزنطيين بعض مظاهر الحكم 
عهد  عندما  وراثية  الخالفة  جعل  إذ  واإلدارة 
البنه يزيد بوالية العهد، واتخذ عرشاً وحراساً 
ديوان  أنشأ  كما  الملك،  بأبهة  نفسه  وأح��اط 
عثمان  مقتل  فتنة  بعد  البريد،  ونظام  الخاتم 
توقفت الفتوحات وخاصة في أرض األناضول 
العرب جنوب جبال  لمدة طويلة حيث استقر 

طوروس والروم شمالها.
 عاد نشاط الفتوحات وتم استعادة ارمينيا 
الفتنة  ح��رب  خ��الل  منها  االنسحاب  تم  التي 
وتمكنت الدولة األموية من التوغل في األناضول 
حتى عمورية قرب أنقرة كما أرسل معاوية حملته 
األولى لفتح القسطنطينية بقيادة سفيان بن عوف 
الثانية  حملته  أرس��ل  ثم  فشلت،  لكنها  االزدي 
بقيادة فضالة بن عبيد األنصاري حاصروا فيها 
القسطنطينية لسبع سنوات ولم يتم فتحها، لكنهم 

وضعوا قواعد بحرية في جزر أرواد ورودس.

كما أرسل عقبة بن نافع لفتح شمال أفريقيا 
وبنى مدينة القيروان حتى وصل مدينه طنجه 
على المحيط األطلسي وقال كلمته المشهورة 
لوال هذا البحر لمضيت في البالد أقاتل من 
كفر بك. وكان عهد يزيد مليئاً بالفتن والقالقل 
الحسين  استشهاد  بعد  خاصة  واالنقسامات 

بن علي.
وبعد وفاة يزيد كان يفترض أن يرث معاوية 
بن يزيد الحكم لكنه تنازل عن الخالفة وقال إنه 
ال يمكنه حمل أثقالها وتوفي بعد ذلك بأسابيع 
فتقدم شيخ بني أمية ووالي المدينة مروان بن 
الحكم وأعلن نفسه خليفه غير أن ابن الزبير لم 
يبايعه وأرسل جيشاً بقيادة الضحاك بن قيس 
القهري فخرج له مروان والتقاه في معركة مرج 
راهط وقتله وقضى أيضاً على ثورة التوابين، 
غير أن مروان سرعان ما توفى بعد حكم دام 
الملك  عبد  ابنه  بعده  تابع  وقد  شهور  عشرة 
والبالد متقسمة إلى خمس دول )الدولة األموية 
في مصر والشام، ودولة ابن الزبير في الحجاز 
والخوارج  الكوفة،  في  الثقفي  المختار  ودول��ة 
وبفضل حنكة  والنجدات  األه��واز  إقليمي  في 
عبد الملك وقادته، استتب الحكم له وأصبحت 
الدولة واحدة على بقاع أراضي المسلمين وتم 
بناء المدن ومنها تونس ومسجد قبة الصخرة 
وفتحت بخاري شرقاً، وعرب الكثير من الدواوين 
الدولة  تاريخ  األولى في  للمرة  النقود  وُصّكت 
توفى عام 86 ه )705م( تاركاً الحكم البنه وليد 
الذي بلغت الدولة ذروتها في عهده شرقاٌ وغرباً 
بعد فتح الصين وتركمانستان وإجباره إمبراطور 
الصين على دفع الجزية للدولة األموية. توفي 

الوليد عام 96ه� )715م( وبعد وفاة الوليد تولى 
الخالفة أخوه سليمان بن عبد الملك لعامين 
بن عبد  ابن عمه عمر  اختار  يتوفى  أن  وقبل 
العزيز خليفة له والذي اشتهر عهده بالرخاء 
واالستقرار في أنحاء الدولة األموية وساد فيه 
العدل حتى كانت الزكاة والصدقات ال تجد من 
وأموال  أمالك  المال  بيت  إلى  وأع��اد  يقبلها. 
أقربائه من بني أمية وسمي بخامس الخلفاء 
الراشدين ودامت خالفته سنتين ونصف تولى 
بعده ابن عمه يزيد بن عبد الملك وتوالى على 
الحكم أبناء األمويين لحين سقوط الدولة في 
معركة الزاب مع العباسيين عام 132 ه� عند نهر 

الزاب الكبير شمال العراق. 
بارز في االزدهار   لقد كان لألمويين دور 
العهد  التي بلغت ذروتها في  بالعلوم والحضارة 
العباسي فقد أسست حركة التعريب والترجمة 
في عهد عبد الملك بن مروان انطالقة التقدم 
العلمي، وتابعها الوليد بفتح المدارس والمشافي 
وتأريخ  العلمية  الحركة  تطوير  في  والمعاهد، 
حضارات الشعوب التي لم تدون من قبل وفتح دوراً 
للمعاقين لخدمتهم وتعليمهم ومصحات لألمراض 
لألمراض  خاصة  ومشافي  والعصبية  العقلية 
السارية ومدارس طبية وجامعات وأسس الخدمة 
العسكرية اإللزامية وحدّد االختصاصات لصفوف 
المعمارية  الهندسة  وتطورت  المسلحة  القوات 
حتى طغى الطراز المعماري األموي في أوروبا 
والشرق من زخارف فسيفساء كما شهد االقتصاد 
ازدهاراً كبيراً في عهد الدولة األموية ما أسس 
لحضارة علمية أنارت الطريق للعالم في العصور 

الوسطى. 

محمد بن قاسم الثقفي فاتح السند

مدينة عنجر األموية في لبنانمسجد باب المردوم في طليطلة باألندلسمسجد القبة في القدس

البوابة الشمالية لمدينة الرصافةجامع بني أمية بدمشقنقود عربية أموية

مجسم قصر الحير الغربي في بادية الشامنهر الزاب شمال العراق 

القصر األموي على جبل القلعة في عمان
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دراس�������������ات سياسي�������ة

فالرجل ف����ي تجربته عبر حكمه 
لإلقلي����م يمتلك ن����وازع ديكتاتورية من 
خ����الل وضع أفراد عائلته في مفاصل 
القوة والمال، وسعيه إلى تجديد واليته 
وتمديده����ا وتوريثه����ا ألبنائه من بعده، 
وهناك عدة أمور تتعلق باالستفتاء البد 

من توضحيها وهي:
األمر األول: أن����ه ال توجد وحدة 
فعلّية ف����ي اإلقليم، بمعنى أن الروابط 
بين /أربيل والس����ليمانية/ واهية وأقّل 
من فيدرالي����ة، والبيش����مركة مخترقة 
ومرش����حة النقس����امات أكبر عند أول 
محّك، والعالقة بين اإلقليم والعاصمة 
المركزي����ة بغ����داد ليس����ت س����الكة في 
االتجاهين، وثّم����ة ملفات كبرى عالقة 

مث����ل مخصصات اإلقليم م����ن النفط، 
وكركوك وس����نجار، وسهل نينوى وبقية 

المناطق المتنازع عليها.
األمر الثاني: أن المشهد اإلقليمي 
المحيط باإلقليم معاٍد بش����ّدة له، بدءاً 
من طهران وأنقرة وبغداد، والدليل على 
ذلك، أنه مجّرد اإلعالن عن االستفتاء، 
حصل تقارب إيراني تركي كبير، واتفقا 
على العمل معاً لمواجهة هذا التحدي، 
وبعد إجراء االس����تفتاء بدأت خطوات 
تركية إيرانية عراقية مشتركة رداً على 

ذلك وهي خطوات ُموجعة لإلقليم.
األمر الثالث: أن الوضع الدولي 
غي����ر قابل بانفص����ال كردس����تان على 
المدى المنظور، فروسيا ليست بوارد 

القب����ول بفتح س����احة ح����روب جديدة 
بي����ن العرب والكرد، فيما الحرب على 
اإلرهاب لم تنتِه بعد، وأمريكا حسبما 
تتظاه����ر غير متحمس����ة لالس����تفتاء، 
وكذل����ك معظ����م دول أورب����ا والعال����م 
باس����تثناء إسرائيل )الجدير بالذكر أن 
الموقف األمريكي من هذا االس����تفتاء 
ُملتب����س وس����نعود لتوضيح����ه أكثر في 

هذه الدراسة(.
المهم بشكل أساسي، أن البرزاني 
المنتهية واليته، والذي ال شرعّيات له 
معترف����اً بها، هاجس����ه الدائ����م تجديد 
ش����رعيته، والبق����اء عل����ى رأس الحكم 
مع ره����ط م����ن أبنائه وأبن����اء عمومته 
وأصهاره وأقاربه، لهذا راح يلعب بورقة 

االنفصال واالستقالل علّها تشفع له.
والملف����ت للنظ����ر هن����ا أن����ه قبل 
استفتاء كردستان، لوحظ أن تطورات 
مهمة تجري في ش����مال سورية، حيث 
أعلن����ت فئات من األك����راد إدارة مدنية 
ذاتية )كما أس����موها(، وكأنهم يسيرون 
عل����ى خط����ى نظرائه����م ف����ي الش����مال 
العراقي وبشكل أكثر تسارعاً، وأجروا 
انتخاب ما أسموها )مجالس محلية(، 
وغي����روا المناه����ج حس����ب أهوائه����م، 
إضاف����ة إلج����راء تغيرات س����كانية في 
المناط����ق التي يس����يطرون عليها )أي 
ف����ي القرى المختلطة(، ثم أن مكاتبهم 
ومؤسس����اتهم مزدان����ة بص����ور زعم����اء 
أكراد، واألغرب من ذلك أنهم يتعّرضون 
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استفتاء )كردستان( 
ما قبله وما بعده من تداعيات خطيرة؟

العميد المتقاعد د.صياح عزام

قبل إجراء االستفتاء في إقليم كردستان في الخامس والعشرين من شهر أيلول الماضي، لم يكن هناك إجماع عليه، ال كرديًا وال إقليّميًا وال دولّيًا، 
ومع هذا ركب مسعود البرزاني رأسه وأجراه حسب الموعد المعلن عنه سابقًا، ضاربًا عرض الحائط بالمعارضة الشاملة له.

وقد أجمع المراقبون السياسيون والمتابعون ألوضاع كردستان العراق على إن إصرار البرزاني على إجراء االستفتاء، خاصة في هذا التوقيت 
المفّخخ بالعراقيل والعوائق إنما يعود لنزوعه الشخصي للسيطرة والهيمنة واالستئثار بالسلطة.. هذه مقاربة ال ينكرها أحد سوى أزالمه وأتباعه 

من حزبه وعائلته وعشيرته.



للجيش السوري محاولين إعاقة تقّدمه 
على بعض المحاور.

كل هذا يوحي بنزوعهم لتكريس 
الهوي����ة الكردي����ة خاص����ة أن خطابهم 
يتح����دث ع����ن )تقري����ر المصي����ر( هم 
يفعل����ون ذل����ك متجاهلي����ن أن س����ورية 
لن تس����مح له����م بإقامة كيان مس����تقل 
ف����ي الش����مال الس����وري، وال حتى قوى 
إقليمي����ة من التي تقف ضد التطلعات 
االنفصالي����ة، هذا مع العل����م بأن وزير 
الخارجية الس����وري ص����رح مؤخراً بأن 
س����ورية يمكنها أن تعطيهم إدارة ذاتية 
ضمن إطار الدولة السورية بعد إجراء 

محادثات حول هذا األمر.
نعود اآلن إلى الموقف األمريكي 
من استفتاء كردستان. كما أشرنا قبل 
قليل، واش����نطن أعلنت أن االس����تفتاء 
سيقود إلى عدم االستقرار وهي ليست 
معه، إال أن الوقائع والش����واهد تش����ير 

إلى غير ذلك.
نش����رت  المث����ال  س����بيل  وعل����ى 
إحدى صحفنا المحلية دراسة مؤخراً 
تقول بأن اجتماع����اً ألجهزة مخابرات 
)أمريكية وإسرائيلية وسعودية وقطرية 
وأردنية وكردية وبريطانية وتركية(ُعقد 
ف����ي األردن ف����ي /1/ حزي����ران 2014 
للتحضير لغزو العراق من قبل داعش، 
حسب وثيقة نشرتها صحيفة )أوزغور 
غوندم����وم( التركي����ة في الي����وم التالي 
لالجتماع، وتّم ف����ي االجتماع، التأكيد 
عن ضرورة التنسيق بين داعش وإقليم 
كردس����تان ح����ول قيام داع����ش بهجوم 
خاطف على الموصل، في حين يتوّلى 
اإلقليم السيطرة على كركوك وتضيف 
الوثيق����ة أن )برزان����ي( زار األردن قبل 
/4/ أيام من االجتماع، لكنه لم يحضر 
االجتم����اع ال����ذي عقد بع����د /4/ أيام 
فأوفد أبنه )س����رور( لحضوره بوصفه 

رئيس جهاز استخباراته الخاصة.
وتقول الوثيق����ة أيضاً، أنه حضر 
االجتماع ش����خصية كردية معروفة هو 
اإلس����المي )الماّلكري����كار( الذي كان 
مس����جوناً في النرويج لتهديده رئيس����ة 
الوزراء بالقتل، ولكنه خرج من س����جنه 
وذه����ب إلى عّمان بطائرة لحلف الناتو 
لحض����ور اجتم����اع عم����ان، وأعل����ن من 
االجتم����اع مبايعت����ه لداعش، وعاد إلى 
الس����جن، ولم يحاس����به أحد لمبايعته 
داعش، بل أُطلق سراحه، ليصبح ممثاًل 
لداعش في أوروبا انطالقاً من )أوسلو(
• ش����اهد آخر وهو أنه قبل ثمانية 
أشهر من االجتماع المذكور في عّمان 
أكدت باحث����ه أمريكية تعمل في وزارة 
الدف����اع تُدع����ى )روبن راي����ت( موافقة 

بالدها على مشروع غزو العراق من قبل 
داعش، ونش����رت خريطة لدولة س����ّنية 
تُمنح لداعش، ودولة إلقليم كردس����تان 

في سورية والعراق.
• أيض����اً، وفق����اً لمجل����ة )أك����راد 
إس����رائيل( التي تأخذ عنها الصحافة 
التركية، تعّهد نتنياهو بإرس����ال /200 
ألف/ إسرائيلي للمس����اعدة في إدارة 
الدولة الجديدة لكردس����تان والمدعّوة 

للتوسع في سورية.
إذاً، الموقف األمريكي الحقيقي 
بموج����ب م����ا تق����ّدم هو مع االس����تفتاء 
وانفص����ال إقلي����م كردس����تان، وأن م����ا 
أُعل����ن ع����ن أن واش����نطن ليس����ت م����ع 
لالس����تهالك  كالم  ه����و  االس����تفتاء، 

والتغطية والتضليل.
أما بالنسبة إلى الموقف التركي 
من االستفتاء بأنه ضّده، فيمكن القول 
بأنه يختزن شيئاً متناقضاً مع الموقف 

المعلن اآلن ومن األدّلة على ذلك:
• إن تركي����ا هي البلد األكثر عداء 
للهودية الكردية داخل تركيا فقط، وال 
تعادي أكراد الخارج، فقد ساهمت في 
بلورة الكيان الكردي في شمال العراق 
ع����ام /1991/  من����ذ  كردس����تان(  )أي 
وسّهلت حركة الزعماء األكراد لكسبهم 
إلى جانبها ف����ي محاربة حزب العمال 

الكردستاني.
• حي����ن أقي����م إقلي����م كردس����تان 
بموج����ب الدس����تور العراق����ي الصادر 
عام 2005 /دستور بريمر/ لم تحّرك 
تركيا ساكناً، بل تعاونت مع )أربيل( على 

حساب التعاون مع حكومة بغداد.
• أقام����ت تركي����ا تعاون����اً وثيقاً مع 
كردستان باتفاقيات حول النفط ونشاط 
شركاتها هناك، حتى أنها كانت تتجاهل 
بغ����داد، وتتعام����ل مع إقليم كردس����تان 
كأن����ه دول����ة مس����تقلة،وال ينس����ى أحد 
حينم����ا قام وزي����ر الخارجية الس����ابق 
)داود أوغل����و( بزي����ارة ل�)كركوك( التي 
كان����ت تابعة لبغداد، م����ن دون إذن من 
الحكومة العراقية المركزية، بمعنى أن 
تركيا كانت تش����جع على تظهير الحالة 
الكيانّية االس����تقاللية إلقليم كردستان 

من أجل مصالحها االقتصادية.
كل ه����ذه األدلة تش����ير إلى وجود 
ش����كوك ف����ي ه����ذا الموق����ف الترك����ي 
العالي الس����قف تجاه استفتاء اإلقليم، 
وكأن تركي����ا تم����ارس سياس����ة اللع����ب 
عل����ى الحب����ال بين الق����وى المؤثرة في 
الش����رق األوس����ط، ويمك����ن أن يك����ون 
الموق����ف التركي الق����وي ظاهرياً ضد 
االس����تفتاء، مرتبط����اً بالضغ����ط عل����ى 
واش����نطن تحدي����داً، للتخلّي عن أكراد 
س����ورية، حت����ى إذا تحق����ق لتركيا ذلك 
وع����ادت الح����رارة إل����ى خ����ط أنقرة – 
واشنطن، س����تكون تركيا أّول المهّنئين 

بالدولة المستقلة في كردستان.
إن الحالمين من األكراد )برزاني 
وبع����ض مؤيدي����ه( بأن انفص����ال إقليم 
كردس����تان ع����ن الوط����ن األم )العراق( 
س����يكون س����هاًل، وس����يحاكي انش����طار 
تشيكوس����لوفاكيا، عليه����م أن يتراجعوا 
عن هذا الحلم، ويجب أن يأخذوا بعين 

االعتبار انفصال جنوب الس����ودان عن 
ش����ماله وما أدى إليه هذا االنزالق من 
عواق����ب وخيم����ة، وأن التزّمت القومي 
وح����روب األق����وام والطوائ����ف، ال ينتج 
عنه����ا إال المهال����ك للجمي����ع، ث����م أن 
االستقواء بالخارج رهان حبله قصير، 
بل وقصير للغاية، واإلقليم لن يستغني 
ع����ن العراق، كما أنه ال مصلحة للكرد 

باستعداء العرب إلى هذا الحّد.
إج���راء  بع���د  ح���ال،  أي���ة  عل���ى 
االستفتاء، بدأت حكومة بغداد باتخاذ 
إج���راءات عملي���ة ض���د اإلقلي���م منها 
إغ���الق المج���ال الج���وي العراقي مع 
كردستان، والطلب إليها تسليم الموانئ 
والمط���ارات م���ع التأكي���د عل���ى ع���دم 
االعتراف باالستفتاء، وال حتى مناقشته 

ألنه مخالف أصاًل للدستور العراقي 
أما تركيا، فقد أكدت أيضاً على 
عدم ش����رعية االس����تفتاء، وب����دأت مع 
إيران مناورات مش����تركة على الحدود 
العراقية إلى جان����ب تهديدها بإيقاف 
اس����تيراد النفط من كردس����تان كذلك 
إيران أعلنت وفضها لالستفتاء وأغلقت 
المج����ال الجوي مع كردس����تان وتبعتها 
دول أخل����ى مثل مص����ر واألردن ولبنان 
وش����ركات طيران عالمية أخرى بوقف 

رحالتها إلى كردستان.
باختصار ما أقدم عليه البرزاني 
بإج����راء االس����تفتاء ه����و عم����ل ُم����دان 
عراقياً وإقليمياً وعربيآوحتى دولياً ألنه 
يعرض وحدة العراق للخطر، وقد يجّر 

المنطقة إلى حروب ال تنتهي.

21



ستبقى حرب تشرين التحريرية صفحة مشرقة في تاريخ العرب المعاصر 
ومفصآل مهمآ في تاريخ المنطقة على الصعيدين العسكري والسياسي، فقد 
في  العرب  ال��ذي سيطر على  الخوف  وكسر حاجز  العربية  اإلرادة  انتصرت 
الحروب السابقة وهزمت إسرائيل وتحطمت أسطورة سالح الجو اإلسرائيلي 

والجيش الذي ال يقهر.

لقد كانت حرب تشرين من أهم منجزات الحركة التصحيحية المجيدة 
التي قادها القائد المؤسس حافظ األسد في 16 تشرين الثاني عام 1970وكان 
هدفه األول نفض غبار الهزيمة التي نجمت عن حرب حزيران عام 1967 فكان 
اإلعداد والتجهيز على كافة األصعدة منذ ذلك الوقت مع توفر اإلرادة الوطنية 

الحازمة لتهيئة الظروف المناسبة لخوض الحرب.

حرب تشرين التحريرية 1973.. وقائع ونتائج

العميد املتقاعد تيسير شهاب حمزة

كانت حرب تشرين األول ع��ام1973 هي الحرب 
العربية “اإلسرائيلية” الرابعة، وهي الحرب األولى التي 
ينتقل فيها زمام المبادرة إلى يد العرب في صراعهم مع 
العدو الصهيوني، وكانت أيضاً أكبر حرب إقليمية تدور 
رحاها في منطقة الشرق األوسط من حيث تعداد القوات 
وكمية العتاد الحربي وحجم الخسائر، فقد بلغ حجم، 
القوات التي شاركت في الحرب العربية “اإلسرائيلية” 
الرابعة مليوناً وسبعمائة ألف رجل، وبلغ حجم العتاد نحو 
ستة أالف دبابة وثمانمائة طائرة قتالية وما يزيد على 
ألفي مدفع، وبلغت خسائر الطرفين من العتاد الحربي 
فيها نصف ما يملكه كالهما من دبابات وطائرات، وال 
لهذا الصراع  الحديثة مثياًل  الحرب  تاريخ فن  يعرف 
الضاري وهذه الخسائر الضخمة التي وقعت في مهلة 

قصيرة ال تتجاوز العشرين يوماً.
طبقت القوات المتحاربة في هذه الحرب أحدث 
أساليب التكتيك وآخر نظريات القتال ومارست مختلف 
أنواع القتال، الهجومية منها والدفاعية، كخرق المناطق 

وخط  المحصنة “خط بارليف على الجبهة المصرية” 
آلون على الجبهة السورية واجتياز الموانع المائية عبر 
والقتال في المدن وفي الصحراء وفي  قناة السويس” 
الجبال والتطويق والتسرب و“استخدام اإلنزاالت الجوية” 
والدفاع الثابت والدفاع المتحرك واستخدام الكمائن 

المضادة للدبابات والمضادة للطائرات وغير ذلك. 
أنواع األسلحة  واستخدمت في هذه الحرب كل 
الصاروخية  القذائف  فيها  بما  وأحدثها،  التقليدية 
اإللكترونية  ال��ح��رب  ووس��ائ��ط  الموجهة  التكتيكية 
والتشويش السلبي واإليجابي، فكانت مسرحاً الختبار 
العديد من األسلحة والتقنيات الحربية الحديثة ومجاالً 
للتحقق من أساليب استخدامها، خاصة في ما يتعلق 
منها بتنظيم الدفاع الجوي واستخدام الطيران المقاتل 
القاذف واستخدام المروحيات والقذائف الصاروخية 
التكتيكية المضادة للطائرات والمضادة للدبابات على 
األرض وفي الجو، واستخدام مركبات القتال المدرعة 

في مختلف الظروف.

التخطيط لحرب تشرين التحريرية:
المؤسس  القائد  أمر  ش��ب��اط/1973  مطلع  منذ 
حافظ األسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، 
هيئة األركان بإعداد الخطط الالزمة لتحرير الجوالن، 
وفي نهاية هذا الشهر )25شباط( ناقش الرئيسان األسد 
الحرب  فكرة  اإلسكندرية  في  لقائهما  في  والسادات 
المشتركة واتخذا القرار التاريخي بالتخطيط لتنفيذها 
الفريق  بإمرة  موحدة  سورية   – مصرية  قيادة  وشكال 
األول أحمد إسماعيل )من القوات المسلحة المصرية(، 
بإعداد  للبلدين  العسكري  التخطيط  أجهزة  وباشرت 
الخطط وتنسيق األعمال بسرية تامة آخذة بعين االعتبار 
للجيشين  القتالية  البنية  في  والضعف  القوة  جوانب 
السوري والمصري في مواجهة الجيش اإلسرائيلي. وكان 

من أهم القرارات العسكرية لهذه القيادة:
السورية  الجبهتين  ش��ن ح��رب مشتركة على   •

والمصرية في آن واحد.
• االعتماد على االتحاد السوفييتي كدولة عظمى 

تاريخ عسكري
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في تسليح الجيشين السوري والمصري لتحقيق التوازن 
مع الجيش اإلسرائيلي والتفوق عليه في ميدان المعركة.

• مواجهة تفوق سالح الجو اإلسرائيلي بمنظومة 
دفاع جوي روسية حديثة متكاملة تغطي الجزء الميداني 

من مسرح العمليات في كلتا الجبهتين على األقل.
• مواجهة تفوق سالح المدرعات اإلسرائيلي بسالح 

مدرعات سوري – مصري مماثل.
• مواجهة نظرية الحرب اإلسرائيلية القائمة على 
إستراتيجية  تضليل  بخطة  المسبقة  الضربة  توجيه 

وتحقيق المفاجأة اإلستراتيجية على العدو.
بدء الحرب على الجبهتين السورية والمصرية

في الساعة 1400 من ظهر يوم السادس من تشرين 
األول بدأ الهجوم السوري والمصري على الجبهتين بوقت 
واحد واشتعلت األرض والسماء خالل التمهيد الناري 
واقتحمت القوات الموانع وعبرت القوات المصرية قناة 
السويس والقوات السورية خط ألون والمناطق المحصنة 

في الجوالن
كانت الخطة العملياتية على الجبهة السورية تقضي 
بتوجيه ثالث ضربات قوية بقوى فرق النسق األول »9-7 
- 5« مع توجيه ضربتين مساعدتين واحدة بقوى اللواء 
52 مشاة، والثانية بقوات التجريدة المغربية التي جاءت 

إلى سورية قبل الحرب، للمشاركة في حرب التحرير
اختراق  من  المهاجمة  السورية  القوات  تمكنت 
عظيمة  نجاحات  وحققت  المحصنة  المنطقة  وعبور 
خاصة في القطاعين األوسط والجنوبي، وتمكنت من 
الوصول إلى مناطق كفر نفاخ وتل يوسف وتل االسقي 
والخشنية والجوخدار وخاضت معارك شرسة بالدبابات 

ووحدات المشاة. 
وكانت عملية استعادة مرصد جبل الشيخ من قبل 
أبطال الوحدات الخاصة من أهم النجاحات في اليوم 
األول للحرب وشكلت اكبر مفاجأة صادمة لقادة إسرائيل 

وخسارة كبرى ألهم المواقع العسكرية واإلستراتيجية
كان للقوى الجوية والدفاع الجوي دور بارز في بتر 
الذراع الطويلة، التي كان العدو اإلسرائيلي يتبجح بها 
وهي سالحه الجوي، وحطمت صلفه وغروره. وتمكن 
مقاتلو القوى الجوية والدفاع الجوي من تكبيد العدو 
يستطع  ولم  والطائرات،  بالطيارين  جسيمة  خسائر 
محاولته. عن  وتوقف  الجوية  السيطرة  كسب  العدو 

هجوم  تغطية  الجوي  والدفاع  الجوية  القوى  وتابعت 
القوات الصديقة ومؤخرة البالد، وتمكنت من تحقيق 
السيطرة الجوية الجزئية في منطقة األعمال القتالية 

طيلة أيام الحرب.
العربية  الجمهورية  في  البحرية  القوى  خاضت 
السورية ألول مرة في تاريخها الحديث معارك ضارية 
في حرب تشرين التحريرية بدأت في اليوم األول لبداية 
هذه الحرب وانتهت في اليوم الذي انتهت فيه الحرب 

بين العرب وإسرائيل. 
جميع  خاضت  السورية  البحرية  أن  علمنا  وإذا 
معاركها ضد عدو متفوق في العتاد من الناحيتين الكمية 
والنوعية، وفي زمان ومكان كان العدو يختارهما، فإننا 
ندرك أهمية الدور المشرف الذي قامت به البحرية 

السورية في الدفاع عن مياهنا اإلقليمية. 

نتائج حرب تشرين 
لقد حققت حرب تشرين نتائج عظيمة على مختلف 
زمن  مابين  الفاصل  الحد  أصبحت  بحيث  األصعدة 
الهزائم وزمن االنتصارات في مسيرة الصراع العربي 
اإلسرائيلي وكان لها االثر الكبير على الصعيد الدولي 
والصعيد العربي واالستراتيجي العسكري. ونظرآ لضيق 
المجال سأذكر النتائج العسكرية على الجانبين العربي 

واإلسرائيلي..فعلى الصعيد العربي كانت أهم النتاج:
• اننتزع العرب زمام المبادرة من العدو اإلسرائيلي 
وألول مرة ينتقل العرب من الدفاع االستراتيجي إلى 

الهجوم االستراتيجي.
• حقق العرب المفاجأة الكبرى إلسرائيل في الهجوم 
بهذا اليوم والتوقيت رغم التطور في وسائط السطع 

واالستخبارات العسكرية اإلسرائيلية.
البشري هو  العنصر  أثبتت ح��رب تشرين أن   •

العنصر الحاسم في القتال.
أثبتت هذه الحرب ق��درة المقاتل العربي على   •
مع  مشكلة  لديه  وليس  األسلحة  أح���دث  اس��ت��خ��دام 

التكنولوجيا.
• أبرزت الحرب أهمية اإلنزاالت الجوية والوحدات 

الخاصة خاصة في القتال في جبل الشيخ.
أما بالنسبة لتأثيرات الحرب على إسرائيل:

كارثة هددت  اإلسرائيليين  معظم  اعتبرها  فقد 
زعزع  زل��زاالً  اعتبرها  من  ومنهم  الصهيوني  الكيان 
أركان الدولة وقد اعترفت إسرائيل بالهزيمة من اليوم 
األول وبكت غولدا مائير وأصيب دايان بالصدمة ودخل 
الخوف قلب كل صهيوني وبعد الحرب شكلت إسرائيل 
لجنة  سميت/  الهزيمة  أسباب  لمعرفة  تحقيق  لجنة 
اغرانات/ مثلت أمامها رئيسة الوزراء ورئيس األركان 
وعدد من الوزراء والضباط الكبار أما النتائج العسكرية 

فكان أهمها:
أدت ال��ح��رب إل���ى س��ق��وط أس��ط��ورة الجيش   •

اإلسرائيلي الذي ال يقهر.
• استطاعت حرب تشرين أن تعطل عقيدة الحرب 

الخاطفة التي يتبناها الجيش اإلسرائيلي.

• أثبتت الحرب فشل نظرية الحدود اآلمنة ومبدأ 
الردع وتوجيه ضربة وقائية للقوات العربية قبل الهجوم
خسرت إسرائيل زمام المبادرة أمام المفاجأة   •

بالهجوم العربي
• وبعدا لحرب صدرت في إسرائيل كتب ودراسات 
عديدة كشفت كثيراً من جوانب التقصير في حرب تشرين 
منها كتاب/ زلزال اكتوبر/ لمراسل صحيفة هاآرتس 
الكيان  لرئيس  القيامة/  ح��رب  شيف/وكتاب  زئيف 
الصهيوني السابق حاييم هرتسوك وكتاب /التقصير/ 

لمجموعة من الخبراء العسكريين.
الذي  السوري  العربي  الجيش  إن  نقول:  ختاما 
خاض حرب تشرين وانتصر فيها يخوض اليوم ومنذ 
واإلره��اب  الشر  قوى  تقريبآ حرباً ضد  سبع سنوات 
لم يشهد لها مثيل في العالم من قبل وانتصر بشهادة 

االصدقاء واألعداء. 
في تشرين حارب الجيش في جبهة قتال محددة 
وض��د ع��دو واح��د في المواجهة، أم��ا في حربه ضد 
اإلرهاب فإنه يحارب في جبهات ومواقع متعددة على 
مساحة الوطن في المدن والقرى والجبال والصحراء 
ومن  متفرقة  ومناطق  جبهات  في  واألع��داء  واألنفاق 
جنسيات مختلفة وضمن تشكيالت ومجموعات متفاوتة 

ومختلفة بالقوام والعتاد والتبعية والهدف.
لقد استطاع الجيش السوري أن يصمد في هذه 
الحرب وبالتعاون مع القوات الحليفة وأن يحقق االنتصار 
أهم  على  السيطرة  استعادة  من  وتمكن  االنتصار  تلو 
المناطق التي خرجت عن نفوذ الدولة وخاصة مدينة 
اليوم  هو  وها  والقلمون،  وتدمر  حلب  ومدينة  حمص 
يقترب من تحقيق النصر على بقايا داعش في المنطقة 
اإلرهابية  المجموعات  جماح  وكبح  بالكامل  الشرقية 

وإجبارها على وقف القتال في المناطق األخرى. 
مثاًل  اليوم  السوري  العربي  الجيش  أصبح  لقد 
مواجهة  على  المقدرة  في  العالم  جيوش  بين  فريداً 
وأصبحت  المسلحة  والعصابات  اإلرهابية  الجماعات 
في  ت���درس  مهمة  عسكرية  م���ادة  القتالية  خ��ب��رات��ه 

األكاديميات العسكرية. 
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أمثلة وشواهد من تضحيات القوى الجوية 
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الدور  الجوي  والدفاع  الجوية  للقوى  كان  لقد 
حيث  التحريرية  تشرين  حرب  في  والفعال  الرئيس 
التي استلم فيها  اللحظة  التحضير للحرب منذ  بدأ 
الجوية  القوى  قيادة  األسد  حافظ  المؤسس  القائد 
والذي وضع خطط لزيادة عدد الطيارين ورفع متسوى 

تدريبهم وزيادة خبراتهم.
اتخاذ  الى  القيادة  دفعا  والتصميم  اإلرادة  وإن 
إجراءات قوية وأول هذه االجراءات دراسة األسباب 
التي ادت الى خسارتنا في حرب 67 وسعت القيادة إلى 
تفاديها وبعد الحركة التصحيحة المجيدة قرر القائد 
المؤسس حافظ األسد إعادة سورية إلى قوتها السابقة 
بل أكثر من ذلك اذ عمد الى تكثيف الجهود وزيادة 
عدد القوات وخاصة القوى الجوية وتكثيف الدورات 
التدريبية ورسم الخطط الالزمة التي تؤدي إلى النصر 
وعملت الوحدات والقطعات المقاتلة والوحدات على 
التدريب المستمر وذلك بعد أن تمكن القائد المؤسس 
حافظ األسد من االستعانة باالتحاد السوفيتي لتأمين 
السالح الالزم من طائرات وصواريخ دفاع جوي وخبراء 
وكلف قادة القطعات والتشكيالت بمضاعفة الجهد في 
القوى  قيادة  وقامت  القتالية  األعمال  على  التدريب 
الكثيفة  الجوية  الضربة  صدا  خطة  بإعداد  الجوية 
حيث حدد في هذه الخطة طريقة قيادة المعركة وسير 
األعمال القتالية وحددت األهداف الواجب تدميرها 
الطلعات  وع��دد  الطائرات  ع��دد  ه��دف  لكل  وح��دد 
الالزمة لتدميره وقد تم كل ذلك بشكل سري كما تم 

تحديد اماكن الدفاع الجوي بحيث تستطيع بتداخلها 
تغطية كافة انحاء سورية وبدون أي ثغرات.

وفي السادس من تشرين اعطت القيادة األوامر 
إلى التشكيالت والقطعات بالبدء في المعركة. واقلعت 
التشكيالت الجوية بقوام 84 طائرة مقاتلة ومقاتلة قاذفة 
وحققت المفاجأة وقامت بتنفيذ معظم الطلعات لتدمير 
االهداف المحدد مسبقاً ضمن العمق التكتيكي القريب 
وضمن االمكانيات النارية للقوات األرضية كما تم القيام 
باالنزاالت الجوية بواسطة الحوامات على مواقع جبل 
الشيخ وكفر نفاح وتل الفرس وواسط ومزرعة بيت جن 

وقامت الحوامات ايضاً بطلعات بحث وانقاذ ونقل.
وق��د ن��ف��ذت ال��ق��وى ال��ج��وي��ة وال��دف��اع الجوي 
ضربات مدمرة على مقرات القيادة للعدو في ميرون 
ومرصد جبل الشيخ وتل أبو الندى وتل الفرس كما 
دمرت طائرات العدو بالوسائط م/ط وباالشتباكات 
الجوية مع طائرات العدو تبع ذلك مباشرة اإلنزاالت 
الجوية على تلك المواقع التي كانت تعتبر عين العدو 
المرتفع  االستراتيجي  لوضعها  وذل��ك  االسرائيلي 
وخاصة  السورية  األراض���ي  كامل  على  والشرافها 
ساحة المعركة وبذلك خسر العدو االسرائيلي امكانية 
المراقبة واالستطالع ورصد تحركات القوات السورية.
كماقام سالح الجو السوري بمهام دعم القوات 
العدو  تكبد  أن  الجوية  القوى  واستطاعت  االرضية 
خسائر فادحة في األرض والجو وقد استخدمت القوى 
الجوية في حرب تشرين عدة أنواع من الطائرات وهي 
كالتالي الطائرات المقاتلة ميغ21 بطرازاتها األربعة 
سو20،  سو7،  القاذفة  المقاتلة  والطائرات  وميغ17 
انطونوف  النقل  طائرات  م��ي8،  الحوامات  ميغ17، 

24-26، طائرات استطالع ميغ 21.
كما استخدم العدو االسرائيلي األنواع التالية:

هوك،  كفير-سكاي  3س-  ميراج  فانتوم ف-4 
حوامات بل205-206سيكورسكي-الويت.

وفي اليوم الخامس لبدء االعمال القتالية بعد 
توقف الجيش المصري في سيناء عن التقدم واخذ 
مواقع دفاعية ونتيجة لذلك قام العدو الصهيوني بنقل 
جهده الجوي إلى الجبهة السورية وحاول بذلك كسب 
ذ عدة ضربات جوية استهدفت  السيطرة الجوية ونفَّ
الطاقة  ومراكز  والموانئ  والمطارات  دمشق  مدينة 
ومستودعات الوقود وقد قامت القوى الجوية بالتصدي 
وبالتعاون الوثيق بين الطيران المقاتل ووسائط الدفاع 
واستمر  الخسائر  تلو  خسائر  العدو  وكبدت  الجوية 
الحال بتوغل الطيران اإلسرائلي لضرب اهداف في 
عمق البالد واستمر التصدي له وتكبيده خسائر فادخة 
حتى يوم 73/10/23 حيث صدر قرار من مجلس االمن 
بايقاف اطالق النار على الجبهتين المصرية والسورية

وقدكان للقوى الجوية دور بارز في كبح جماح 
قادر على  أنه  يعتقد  كان  الذي  الطيران االسرائيلي 
استطاع  حيث  مهامه،  وتنفيذ  اراضينا  إلى  الدخول 
خسائر  العدو  تكبيد  السورية  الجوية  القوى  مقاتلو 
فادحة بالطيران والطائرات فقد تم اسقاط مااليقل 
المصري  الطيران  نفذ  كما  معادية  طائرة   350 عن 
السوري اكثر من 6915 طلعة بمعدل 314 طلعة يومياً 
وإن مافعله نسورنا ورجال دفاعنا الجوي كان خارقاً، 
وأنهم لجديرون بكل الحب والتقدير واالعجاب. ومن 
خالل ذلك تغيرت نظرة العدو الصهيوني لقواتنا وأيقن 

أنه لن يستطيع تحقيق أهدافه.



في السادس عشر من تشرين الثاني عام 1973 قاد 
القائد المؤسس حافظ األسد حركة تصحيحية كانت 
سورية  تعيشها  ال��ت��ي  االس��ت��ق��رار  لحالة  األول���ى  اللبنة 
منذ ذلك التاريخ، فقد جاءت هذه الحركة لتضع حدًا 
للفوضى السياسية التي عاشتها سورية على مر العديد 
من السنوات، كما جاءت هذه الحركة المجيدة من أجل 
بدء مرحلة من التطور والتقدم واالزدهار، فكان القائد 
المؤسس حافظ األسد معنيًا في أن يجعل سورية دولة 
لها وزنها ووجودها وثقلها على الساحة اإلقليمية، وهذا 
ما حققه بامتياز كبير إذ أنه كان حكيمًا وصاحب رؤية 
على  العراقية  الحرب  وق��ف ضد  عندما  المدى  بعيدة 
إيران بعد انطالق الثورة االيرانية، ولم يؤيد الموقف 
االميركي المعارض لقيام الثورة اإلسالمية، وهو الرئيس 
الوحيد الذي قرأ األفكار االميركية الخبيثة، وبالتالي 
وقف ضدها ألنه ُعروبي حتى العظم، وكل هدفه الدفاع 
عن العروبة وقضايا أمتنا العربية الوطنية والقومية، 
إذ وجد ما بين سطور المخططات واألطماع االميركية 
أه���داف���ًا إلض���ع���اف ال���ع���رب وإدخ���ال���ه���م ف���ي ف��ت��ن��ة دينية 
وإشغالهم في حرب مع ثورة إسالمية انطلقت لتقضي 
على الدكتاتورية والظلم في ايران، وتضع حدًا لسيطرة 

أميركا على ايران أرضًا وموارد.
واج��ه��ت ال��ق��ائ��د ال��م��ؤس��س ح��اف��ظ األس���د العديد 
من المشاكل والضغوطات، لكنه استطاع بفضل رزانته 
لها  تعرضت  التي  األخطار  يتجاوز جميع  أن  وحنكته 
إقليمية  دول��ة  أن يجعل سورية  سورية، كذلك استطاع 
قوية رغم سياسات الحصار والضغوطات التي مورست 

عليها في فترة الثمانينات من القرن الماضي.
ال��ح��رك��ة التصحيحية م��ن أج��ل تحقيق  ت���أِت  ل��م 
مكاسب ومصالح ذاتية بل جاءت من أجل تصحيح مسار 
حزب البعث، وتصحيح مسار النظام الحاكم في سورية 
وم��ن أج��ل توحيد الصفوف لكافة األح���زاب وم��ن أجل 
االطمئنان  من  المزيد  نحو  بها  والسير  سورية،  قيادة 
واألمان واالستقرار واالزدهار، وهذا ما تم خالل ثالثين 
عامًا من مسيرة هذه الحركة في عهد القائد المؤسس 
بشار  الدكتور  الرئيس  بعده  م��ن  وج��اء  األس���د،  حافظ 
األسد ليواصل المسيرة بقوة العزيمة وصالبة اإلرادة 

اللتين ورثهما عن أبيه الراحل.
إن مسيرة سنوات من عمر هذه الحركة في عهد 
الرئيس بشار األسد لم تكن بسيطة أو سهلة، بل حاول 
ومحاصرتها  سورية  على  الضغط  والخصوم  األع���داء 

االميركي  االحتالل  بعد  وبخاصة  للخطر،  وتعريضها 
الغاشم للعراق، وطالب ه��ؤالء األع��داء سورية بتغيير 
رفضًا  ذل��ك  فرفضت  المقاومة  تجاه  الثابتة  مواقفها 
وصالبة.  قوة  المواقف  بهذه  تمسكها  ازداد  بل  قاطعًا، 
وال ننسى ما جرى في لبنان من مؤامرات بعد اغتيال 
اللبناني،  بالخنجر  ومحاوالت طعنها  الحريري  رفيق 
الفترة  الرئيس بشار األس��د استطاع تجاوز هذه  ولكن 
العصيبة بكل نجاح، وأثبت للعالم أن سورية دولة لها 
مكانتها الكبيرة على الساحة االقليمية، وأن ال حل من 
دون دمشق، وأن العالم كله بحاجة إلى مساعدة سورية 

لحل الكثير من القضايا العربية.
وواصل الرئيس بشار األسد مسيرة البناء الداخلي 
التي يشهد لها كل سوري وكل مواطن عربي يزور سورية، 
فقد حققت سورية في فترة زمنية قصيرة العديد من 
اإلنجازات السياسية واالقتصادية واالجتماعية بفضل 
حكمة قائدها الذي يقف شامخًا أمام كل العالم يقول 
م��ا ي��ؤم��ن ب��ه بكل ج���رأة وش��ج��اع��ة وشفافية، وي��ؤك��د أن 
سورية تحب السالم وتطلبه لكن ليس بأي ثمن، فهي 
تريد سالمًا شاماًل وعاداًل مبنيًا على الحق وعلى قرارات 
ال��ش��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة، س���الم األق���وي���اء ال س���الم الضعفاء 
أن  أح���د  يستطيع  ول���ن  والمستسلمين،  والمتوسلين 
يفرض أي حل على سورية، بل سورية هي التي تفرض 
سياستها السليمة على اآلخرين، ألن سياستها صادقة 

وصريحة هدفها الدفاع عن المنطقة وعن شعوبها.
لقد حققت الحركة التصحيحية إنجازات كبيرة، 
وكل ما يمكن قوله باختصار أنه لوال هذه الحركة لكان 
الوضع العربي أكثر مأساوية، ولكن بفضلها نرى أن 
هناك قلعة صامدة تقف بصالبة وشموخ أمام كل هذه 
المؤامرات التي عصفت وتعصف بمنطقتنا وشعوبها،  
ولذلك ال بد من وقفة إجالل واحترام لهذه الحركة 
ولمكمل  األس��د،  المؤسس حافظ  القائد  وولقائدها 
ال��م��س��ي��رة ال��رئ��ي��س ال��ف��ري��ق ب��ش��ار األس���د ال���ذي يقف 
كونية تحاك  م��ؤام��رة  أكبر  وج��ه  الشامخ في  كالطود 
ض��د س��وري��ة وشعبها وال��ت��ي تمثلت ف��ي ال��ح��رب على 
سورية منذ سبع سنوات، حيث تمكن الجيش العربي 
ال��س��وري ب��ق��ي��ادت��ه م��ن دح���ر ه���ذه ال��م��ؤام��رة وتحقيق 
عدة انتصارات على قوى التكفير واإلره��اب، وها هي 
بوادر النصر القريب آتية لتعود سورية الصامدة إلى 
عهدها قلعة للشموخ والكبرياء وتعّمد بدم شهدائها 

مستقبلها الجديد.

نهج التصحيح 
مستمر لبناء 

سورية الجديدة
إعداد: علي بدور

رأي
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األمريكية،  البرية  القوات  تحتاج 
جديد  ضابط   )4000( ح��وال��ي  إل��ى 
خدمتهم  خ���الل  ي��خ��ض��ع��ون  س��ن��وي��اً، 
وبعدها  أس��اس��ي،  مهني  ت��دري��ب  إل��ى 
وذل��ك  اح��ت��راف��ي متنوع  ت��دري��ب  إل��ى 
ضمن عملية تدريبية متسلسلة هادفة 

ومستمرة بصرامة شديدة وتتضمن: 
1( التدريب المهني األساسي: 

حتى  ال��ت��ط��وع  لحظة  م��ن  ي��ب��دأ 
تنفيذ  ويتم  ثان،  مالزم  برتبة  التخرج 
منشآت   )5( ض��م��ن  ال��ت��دري��ب  ه���ذا 
ودورات ومدارس هي: 1. الكلية الحربية 
)ويست بويينت( تؤمن )1000( ضابط، 
تؤمن  الجامعي  التدريب  دورات   .2
الضباط  3. مدرسة  )1920( ضابط، 
الُمرشحين تؤمن )520( ضابط، 4. عن 
طريق تطويع إختصاصيين من )األطباء 
دين  ورج��ال  والمهندسين  والمحامين 
5. من  يتأمن )480( ضابط،  إلخ...( 
 )80( يتأمن  الوطني  الحرس  ضباط 

ضابط.

2( التدريب االحترافي: 
انتهاء  حتى  التخرج  بعد  ي��ب��دأ 
العشرة  خالل   -1 ويتضمن:  الخدمة، 
أعوام األولى بعد التخرج، إتباع دورات 
لصالح  م��س��ت��وى  ورف���ع  اختصاصية 
الكتيبة(  السرية،  )الفصيلة،  حلقات 
في مدارس الصنوف واالختصاصات، 

باإلضافة إلى دورات الصاعقة الدورية 
بعد عشرة حتى ستة  المخططة. 2- 
عشر عاماً من التخرج، يتم إتباع دورات 
واألرك���ان،  القيادة  كليات  إح��دى  ف��ي 
بعد   -3 الجيش.  أرك��ان  كلية  في  أو 
م��ن ال��ت��خ��رج، يتم  ستة ع��ش��رة ع��ام��اً 
األكاديميات  إح��دى  في  دورات  إتباع 

العسكرية األمريكية المتعددة، أو في 
أو  البريطانية  الوطني  الدفاع  كليات 
الكندية. 4- والحقاً وبحسب الظروف 
رفع  دورات  إتباع  محدود  لعدد  يمكن 

مستوى التأهيل لكبار الضباط.

منشآت ودورات ومدارس التدريب 
المهني األساسي:

1- كلية )ويست بويينت(:
والمنهاج:  اإلنتساب  ش��روط   -
ي��س��م��ون��ه��ا األك���ادي���م���ي���ة ال��ع��س��ك��ري��ة 
األمريكية أو كلية )ويست بوينت(، تقع 
نيويورك  شمال  )هيدسون(  نهر  على 
التعليمية  المنشاة  وتعتبر   ،)1 )الشكل 
الهيكل  لتأهيل  الرئيسية  العسكرية 
البرية  القوات  في  للضباط  األساسي 

األمريكية.
والشابات  الشباب  قبول  يتم   ���
 )22( حتى   )17( ال���  سن  من  اب��ت��داًء 
عام ممن يحملون الجنسية األمريكية، 
والغير متزوجين )وغير حامل بالنسبة 
قانوني  إل��ت��زام  أي  وب���دون  للشابة(، 
تأهيل  لديهم  وم��م��ن  ط��ف��ل،  ب��رع��اي��ة 
مشاكل  أي��ة  لديهم  ول��ي��س  م��ت��وس��ط، 
سابقا  يدخلوا  ولم  نفسية،  أو  صحية 
في مشاجرات جماعية، أو لم يخضعوا 
ل�����دورات إع����ادة ت��أه��ي��ل ت��رب��وي في 

اللواء البحري المتقاعد بسام أبو عسلي 

إطاللة على منظومة تدريب 
ضباط القوات البرية األمريكية

السؤال المشروع بعد رؤية هذا العنوان هو: هل من المناسب تناول موضوع يتعلق بأحد أقوى جيوش العالم ونحن 
على عداء وتباين شديدين معه في الموقع والعقيدة والمذهب العسكري؟ وهل هذا هو الوقت المناسب اآلن بعد التقاعد 
واالبتعاد والولوج في استراحة العمر؟.... لربما يكون الجواب: كي نزداد اعتزازًا بمنظومة التأهيل التي خضعنا لها في 
كنف جيشنا الباسل، أو حتى نرى لجيشنا اصطفافًا محترمًا بين جيوش العالم،..... ولكن بالتأكيد كي نستفيد إذا وجدنا 

ما يناسب ظروفنا في صراعنا القائم والمحتمل مستقباًل.

الشكل 1
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اختيارهم  ويتم  األحداث،  إصالحيات 
من الراغبين وفق األسس التالية: 

الرئيس  من  بتزكية  مرشحون   •
ولكل  الرئيس  لنائب  ويحق  األمريكي، 
عضو في مجلس الشيوخ أو ممثل والية 
دائرتهم،  من  مرشحين  خمسة  تزكية 
وأصحاب  الواليات  لحكام  يحق  وكما 
الملكيات الكبرى في الواليات المتحدة 
من  معينه  أع���داد  تزكية  األم��ري��ك��ي��ة 

المرشحين.
• مرشحون بتزكية من وزير الدفاع 
العسكريين والمتقاعدين،  أبناء  تضم: 
الضباط  ص��ف  ق��وام  م��ن  ومرشحون 
واألف��راد، الذين يخدمون في الجيش 
المنظم.  االح��ت��ي��اط  وف��ي  النظامي 
المواطنين  أبناء  التزكية  من  )يُستثنى 
الذين حازوا على أوسمة رفيعة، وسام 

الشرف وما يعادله(.
الذين يخضعون  مرشحون من   •
للتدريب الجامعي، ويتم اختيارهم وفقاً 

للرغبة ودرجة التفوق. 
���� يخضع المتقدمون إلى الكلية، 
قبول  ولمسابقة  طبية  ل��ف��ح��وص��ات 
الكيمياء،  الفيزياء،  )الرياضيات،  ب� 
التاريخ، العلوم اإلنسانية واالجتماعية(. 
ضابط  طالب   )1150( حوالي  ويُقبل 
اإلن��اث  م��ن   /  ٪  15  / منهم  س��ن��وي��اً 
أو  انسحاب  احتمال  مع   ،)2 )الشكل 
فصل )150( منهم، ويتم تنظيمهم ضمن 
والفوج  أفواج،   )4( تدريبي يضم  لواء 
)4( سنوات،  ال��دورة  )8( سرايا. مدة 
وتتضمن خطة التدريب في الكلية ثالثة 
مناهج )علوم أساسية، علوم عسكرية، 

إعداد بدني(:
ال���ع���ل���وم األس���اس���ي���ة:  1- م���ن���ه���اج 
وي��ش��م��ل م���واد )ال��ري��اض��ي��ات، علوم 
كيمياء،  هندسية، حواسب، جغرافيا، 

فيزياء، فلسفة، مصطلحات لغة القيادة 
باإلنكليزية، لغة أجنبية، عالقات دولية، 
سياسية،  ع��ل��وم  ن��ف��س،  ع��ل��م  آداب، 
العسكرية،  اإلدارة  ع��ل��م  إق��ت��ص��اد، 
العسكري،  التاريخ  الحديث،  التاريخ 
والعسكرية(.  ال��دس��ت��وري��ة  ال��ح��ق��وق 
وي��ص��ل ع��دد ال��م��درب��ي��ن إل��ى حوالي 
ال���ك���وادر  م���ن  اخ��ت��ص��اص��ي   )500(
العسكرية والمدنية. ويحصل خريجوا 
إلى  باإلضافة  بويينت(  )ويست  كلية 
شهادة  على  العسكرية  ال��ش��ه��ادات 
التالية:  االختصاصات  بأحد  مدنية 
إنشائي  مهندس  حاسوب،  )مهندس 
كهرباء  مهندس  وتحصينات،  أبنية 
وإلكترون، مهندس ميكانيك، مهندس 
منظومات هندسية، مهندس برمجيات، 

مهندس وسائط وتقانات السيطرة(.
2- م��ن��ه��اج ال���ع���ل���وم ال��ع��س��ك��ري��ة: 
وتنمية  خلق  إلى  المنهاج  هذا  يهدف 
الصفات المعنوية والنفسية الضرورية 
إلعداد ضابط قادر على قيادة مرؤوسيه 
اتخاذ  وع��ل��ى  وص����ارم،  سليم  بشكل 

القرارات الحاسمة في أوقات الشدة، 
)مفتاح  لديهم  يسمى  ما  يحترم  وأن 
 Cadet Honor الشرف لطالب الضابط
Code( بحيث يتعهد أال يكذب أو يغش 
أو يسرق، أو يتسامح مع من يرتكب أياً 
من هذه األشياء. ويشمل منهاج العلوم 
تدريب  تحضيري،  تدريب  العسكرية: 

نظري وتدريب ميداني.
ب- 1 التدريب التحضيري:

)ويستمر  الكلية  دخول  مع  يبدأ 
دراس����ة:  وي��ت��ض��م��ن  أس��اب��ي��ع(،   /6/
البرنامج اليومي، قواعد ارتداء وحفظ 
السلوك  ق��واع��د  العسكري،  اللباس 
الطالب  وحقوق  واجبات  الكلية،  في 
الضابط، بنية السالح الخفيف وقواعد 
الرمي منه، أسس االستخدام القتالي 
ويخضع  البرية.  القوات  في  للجماعة 
لتدريب  التوازي  على  أيضاً  الطالب 
عملي يشمل: النظام المنضم، التدريب 
التكتيكي، الرمي من السالح الخفيف.

ب - 2 التدريب النظري:
المعارف  الطالب  خالله  يتلقى 

النظرية في كافة المجاالت، المتعلقة 
في  كضباط  لمستقبلية  ا مهم  بمها
القوات البرية. وباإلضافة إلى تكليف 
بإلقاء  والرابعة،  الثالثة  السنة  طالب 
طالب  على  النظرية  ال���دروس  بعض 
نفس  ف��ي  وال��ث��ان��ي��ة  األول���ى  السنتين 

الكلية. 
ب - 3 التدريب الميداني:

الصيفية  الفترة  خالل  تنفيذه  يتم 
خالله  ينفذ  األول���ى،  ال��ث��الث  للسنوات 
الطالب تمارين الرمي من أسلحة القوات 
الغابات  في  التوجه  ويمارسون  البرية، 
والصحاري باستخدام الخرائط والبوصلة 
وعالمات الطبيعة، ويتدربون على الحياة 
وعلى  الصعبة،  والمناطق  األدغ���ال  في 
أساليب الهجوم والقتال كالهبوط بالمظلة 
وعلى  المروحيات،  من  الجوي  والهجوم 
استخدام الحبال لتسلق الجبال والعوائق 
)الشكل 3(، كما تتاح لهم الفرصة لمدة 
شهر واحد لممارسة دور قادة جماعات 
والحقاً قادة فصائل لطالب ضباط السنة 
األولى أثناء التدريب التحضيري ولطالب 
التدريب  أث��ن��اء  الثانية  السنة  ض��ب��اط 
الميداني، أو في مراكز تدريب المجندين 
األغرار وصف الضباط المتطوعين، أو 
أو  داخل  الجنود  من  وحدة  قيادة  لتولي 
خارج الواليات المتحدة األمريكية. وخالل 
السنة الرابعة يخضع طالب الضباط إلى 
بدءاً  قيادية  أدوار  على  العملي  التمرين 
من )قائد فصيلة إلى قائد لواء(، وعلى 
اللواء  أدوار جهاز األرك��ان، وذلك ضمن 
التدريبي المشكل من كافة طالب ضباط 

كلية )ويست بويينت(.
3- منهاج تدريب اإلعداد البدني:
إكساب  إل��ى  المنهاج،  ه��ذا  يهدف 
عالية،  بدنية  صفات  الضباط  ط��الب 
وإلى تحسين حالتهم الصحية، وخاصة 

الشكل 3الشكل 2
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الجهاز التنفسي والجهاز الحركي بتمارين 
وإجهادات عالية ولفترات طويلة )الشكل 
بشكل  المنهاج  ه��ذا  تطبيق  وي��ت��م   .)4
أس��اس��ي ب��ال��ت��وازي م��ع ت��دري��ب العلوم 
الرياضية  النشاطات  وخالل  العسكرية، 
ضمن ساعات الدراسة الشخصية وأيام 
المباريات  أث��ن��اء  أو  الرسمية،  العطل 

والمسابقات الرياضية. 
الضابط  الطالب  تكلفة  تبلغ  عام: 
الواحد، خالل السنوات األربعة في كلية 
)ويست بويينت(، حوالي )250( ألف دوالر 
أمريكي. لذلك يتم إلزام خريج الكلية أن 
يخدم )5( سنوات في الجيش العامل، و)3( 
سنوات في االحتياط الُمنظم، وإال سيتم 

تغريمه بالنفقات. 
- ت��خ��ض��ع ه���ذه ال��ك��ل��ي��ة ل��رق��اب��ة 
في  وتنفيذية  تشريعية  سلطة  أع��ل��ى 
خالل  من  األمريكية  المتحدة  الواليات 
ما يسمى )مجلس ال��زوار(، قوامه ثالثة 
أعضاء  وخمسة  ال��ش��ي��وخ،  مجلس  م��ن 
ِقبل  من  معينين  وستة  الكونغرس،  من 
الرئيس األمريكي، مهمتهم " التحقيق في 
المعنويات واالنضباط، المناهج الدراسية، 
التعليم، القاعدة المادية، الشؤون المالية، 
األساليب األكاديمية، وغيرها من المسائل 

بالتنسيق مع مجلس إدارة الكلية ".
2- دورات التدريب الجامعي: 

يتم تنفيذ التدريب الجامعي ضمن 
مدنية،  أمريكية  وكلية  جامعة   )1200(
للقوات  ضابط   )1920( سنوياً  ويؤمن 
البرية، وتقوم الحكومة األمريكية بتغطية 
الدورة  منهاج  توزيع  ويتم  تكاليفه،  كامل 
يساوي  كلي  بمجموع  سنوات   )4( على 
)480( ساعة تدريبية ومعسكرات تدريبية، 
ويشمل تدريب عسكري أولي ثم تدريب 

ُمعمق.
1( التدريب العسكري األولي:

س��اع��ة،   )180( س��اع��ات��ه  م��ج��م��وع 
أسبوعياً،  س��اع��ات   )3( بمعدل  يُنفذ 
ويدرس  والثانية،  األولى  السنتين  خالل 
الطالب خاللها: )أسس العمل العسكري، 
طبوغرافيا  والجماعي،  الفردي  السالح 
بدني(.  إع��داد  منضم،  نظام  عسكرية، 
وفي نهاية هذه الفترة )أي بعد سنتين(، 
يتوزعون على معسكرات تدريبية لمدة )6( 
أسابيع، ينفذون خاللها الرمي الحقيقي، 

ويكتسبون بعض المهارات القيادية. 
2( التدريب العسكري الُمعمق: 

ساعة،   )300( س��اع��ات��ه  مجموع 
ويُنفذ بمعدل )5( ساعات اسبوعياً خالل 
والرابعة،  الثالثة  األخيرتين  السنتين 
ووظيفة  )دور  خاللها:  الطالب  وي��درس 

فن  أس��س  الجيش،  في  الضباط  هيكل 
الحرب، تنظيم وتسليح وتكتيك استخدام 
اإلتصال،  وسائط  الصغرى،  ال��وح��دات 
أسلحة ومعدات فنية، تنظيم ومهام هيكل 
مؤخرة القوات البرية(. يرتدي المشتركون 
في هذه الدورات اللباس العسكري خالل 
الدروس بشكل إلزامي )الشكل 5(. ويمنح 
ال���دورات رتبة م��الزم ثان  خريجو ه��ذه 
خدمة  تنفيذ  الح��ق��اً  وعليهم  إحتياط، 
التشكيالت  ف��ي  سنتين  لمدة  إل��زام��ي��ة 
اإلحتياط.  في  سنوات  وأربع  النظامية، 
أو )3( سنوات في التشكيالت، و )3( في 

اإلحتياط. 
3- مدرسة الضباط الُمرشحين: 

بيّنينغ  )ف���ورت  ف��ي  المدرسة  تقع 
بتخريج  وسطياً  وتقوم  جورجيا(،  والي��ة 
إليها  ويتقدم  سنوياً.  ضابط   /  520  /
بشكل أس��اس��ي )ص��ف ض��ب��اط وأف���راد 
مفاضلة  وفق  األمريكية  البرية  القوات 

خاصة(، وأيضاً من المدنيين الحاصلين 
على شهادات جامعية، وبأعمار من )19( 
ال���دورة في هذه  م��دة  )29( سنة.  حتى 
المدرسة )14( أسبوعاً، منها )18( يوماً 
تدريب  ث��م  المستنقعات  ف��ي  للتدريب 
جبلي قاٍس جداً )الشكل 6(، يتم بعدها 
منح الخريجين رتبة مالزم ثان إحتياط، 
باإلختصاص  دورة  التباع  إرسالهم  ويتم 
بين  اإلختصاص  بحسب  مدتها  تتفاوت 
)9 - 18( أسبوعاً. وبعدها يتم توجيههم 
للخدمة في التشكيالت العاملة لمدة ال 

تقل عن سنتين. 
التأهيل االحترافي الالحق لضباط 

القوات البرية األمريكية.
لضباط  االح��ت��راف��ي  التأهيل  ي��ب��دأ 
نهاية  وحتى  التخرج  بعد  البرية  ال��ق��وات 
الخدمة، فخالل السنوات العشر األولى من 
الخدمة وحتى رتبة نقيب ضمناً، يتم إتباع 
دورات تدريبية متقدمة مدتها )12 ÷ 38( 

أسبوعاً، في مدارس صنوف واختصاصات 
القوات البرية. وأيضاً دورات الصاعقة لمدة 
)8( أسابيع، في مدرسة )فورت بيّنيغ(. ويتم 
خالل هذه الدورات تأهيل الضباط لوظائف 
السرية،  )الفصيلة،  حلقات  ضمن  قيادية 
البرية  القوات  في  يتوفر  حيث  الكتيبة(. 
األمريكية أكثر من )20( مدرسة للصنوف 
واالختصاصات. أما الضباط في رتبة الرائد 
والمقدم، وبعد خدمة فعلية مدتها )10 ÷ 
16( سنة في مالك ووظيفة ضابط، فتُتاح 
لهم فرص الدخول إلى: كلية الجيش للقيادة 
واألركان، أو إلى كلية أركان الجيش والقوات 
المسلحة، وبعد هذا التأهيل يصبح الضابط 
وبحسب الوظيفة التي يشغلها والمسؤوليات 
التي يتحملها ونتائج أداء الخدمة والوصوفات 
العسكرية، مع األخذ بعين اإلعتبار المستقبل 
المتوقع له مؤهاًل التباع دورات في إحدى 
العليا.  العسكرية  األكاديميات  ثم  الكليات 
لكبار ضباط  تأهيل  دورات  إلتباع  والحقاً 
الجيش. وفيما يلي لمحة مختصرة عن هذه 

الكليات واألكاديميات:
1- كلية الجيش للقيادة واألركان:

البنية التنظيمية والمنهاج: تقع الكلية 
في )فورت ليوينيورت، والية كنساس(، وتقوم 
بتأهيل الهيكل القيادي لحلقات )الكتائب، 
لحلقات  أرك��ان  األلوية(، وضباط  األف��واج، 
سنوياً  الكلية  وتستقبل  الفيالق(.  )الفرق، 
حوالي )400 ÷ 500( ضابط، مدة الدورة 
)10( أشهر. وتضم الكلية األقسام التالية: 
القسم  وه��و  المباشرة  ال��دراس��ة  قسم   )1
 )3 بالمراسلة  الدراسة  قسم   )2 الرئيسي 
بدورة  اإلحتياطيين  الضباط  تأهيل  قسم 
المعلومات  تطرية  قسم   )4 وأرك��ان  قيادة 
الفرق  أركان  قادة وأجهزة  تأهيل  إعادة  أو 
واأللوية واألفواج والكتائب 5( قسم تحضير 
وتأهيل الضباط المدربين والموجهين في 
هذه  منهاج  ويتضمن  اإلحتياطية.  القوات 
الكلية تدريس المواضيع التالية: 1( أسس 
وتكتيك  وم��ه��ام  تنظيم   )2 ال��ق��وات  ق��ي��ادة 
وتجميعات  وتشكيالت  وقطعات  وح��دات 
للقوات  األخ���رى  واألن���واع  البرية  ال��ق��وات 
واألعمال  العصابات  ح��روب   )3 المسلحة 
المضادة لها 4( مبادئ الحرب النفسية 5( 
تخطيط السياسات الخاصة باألمن القومي 
6( مكونات القدرة العسكرية والقوة الشاملة 
العسكرية،  السياسية  )اإلقتصادية،  للدولة 
اإلجتماعية النفسية، الجغرافية.. 7( طرق 
العسكريين  المستشارين  وم��ه��ام  تعيين 
العسكرية  الملحقيات  وأطقم  األمريكيين، 
عند إرسالهم إلى الدول األخرى 8( البنية 
السياسية والحكومية لألعداء المحتملين، 

وبنية وتسليح قواتهم المسلحة.
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2- كلية أركان الجيش والقوات المسلحة:
في  الكلية  تقع  والمنهاج:  الوظيفة 
وتقوم  فيرجينيا(،  والي��ة  نورفولك  )مدينة 
أركان  جهاز  هيكل  بتأهيل  أساسي  بشكل 
)أنواع  لقيادات  أركان  التشكيالت، وأجهزة 
القوات المسلحة وللقيادات الموحدة للقوات 
رؤساء  )هيئة  ل�  أركان  المسلحة(، وضباط 
األرك��ان ����ووزارة ال��دف��اع(. م��دة ال��دورة في 
الكلية )5( أشهر، ويتم سنوياً تخريج دفعتين، 
بمعدل )250 ÷ 270( ضابط في كل دفعة. 
التعليمية  المنشأة  ه��ذه  منهاج  ويتضمن 

تدريس المواضيع التالية:
1( أسس ومبادئ تشكيل المجموعات 
والتجميعات العملياتية، القيادات الموحدة 
أو  الوظيفية  الموحدة  القيادات  المركزية، 
وتنظيم  تخطيط  أسس   )2 االختصاصية 
وخوض العمليات المشتركة ألنواع القوات 
األسلحة  ت��ط��ور  ات��ج��اه��ات   )3 المسلحة 
على  تأثيرها  وم���دى  الفنية،  وال��م��ع��دات 
والتجميعات  التشكيالت  استخدام  ط��رق 
اإلق��ت��ص��ادي��ة،  ال��ع��وام��ل  تأثير  طبيعة   )4
والسياسية والعسكرية والجغرافية والنفسية 
المعنوية، على اإلمكانيات القتالية للقوات 
المسلحة األمريكية وحلفائها وعلى األعداء 

المحتملين.
مالحظة: يستطيع الضباط من رتبة 
)مقدم عقيد(، وبعد خدمة فعلية مدتها )16 
÷ 23( سنة، في مالك ووظيفة ضابط، شرط 
أن يكونوا قد اتبعوا دورات في )كلية الجيش 
للقيادة واألركان، أو في كلية أركان الجيش 
كليات  إح��دى  في  أو  المسلحة،  وال��ق��وات 
المسلحة  القوات  ألن��واع  واألرك��ان  القيادة 
األمريكية(، الحصول على تأهيل عسكري 
عاٍل في )األكاديمية العسكرية للجيش، أو 
في  أو  العسكرية،  الوطنية  األكاديمية  في 
أكاديمية اإلنتاج الحربي، أو في األكاديمية 
البحرية العسكرية، أو في األكاديمية الجوية 
الملكية  ال��دف��اع  كلية  ف��ي  أو  العسكرية، 
الوطني  ال��دف��اع  كلية  في  أو  البريطانية، 
الكندية(، وفيما يلي توصيف مختصر حول 

بعض هذه المنشآت التعليمية.
3- األكاديمية العسكرية للجيش:

ش���روط اإلن��ت��س��اب وال��م��ن��ه��اج: تقع 
ه��ذه األك��ادي��م��ي��ة ف��ي )ك��ارالي��ل بيّريكس 
الهياكل  بتحضير  تقوم  بنسلفانيا(،  والي��ة 
القيادية لحلقات )فرق وفيالق القوات البرية 
القتالية(،  األعمال  مسارح  على  األمريكية 
وكذلك تؤهل الضباط للعمل ضمن الهياكل 
الدفاع  ووزارة  الجيش  ل���وزارة  األساسية 

األمريكية.
هذه  لدخول  الضباط  اختيار  يتم   ���
األكاديمية، بواسطة لجنة خاصة من وزارة 

وزارة  ِقبل  من  األسماء  وتُصّدق  الجيش، 
الدفاع. ويُقبل في األكاديمية سنوياً حوالي 
)170( مستمع، مدة الدورة بدوام كامل هي 
)10( أشهر، وللدراسة بالمراسلة مدة سنتين. 
إلى  باإلضافة  األكاديمية  هذه  في  ويُقبل 
ضباط القوات البرية، أعداد محدودة من 
وكذلك  والبحرية،  الجوية  القوات  ضباط 
الفيدرالية  ال���وزارات  من  المدنيين  بعض 

والهيئات الحكومية العليا.
األكاديمية  ه��ذه  منهاج  يتضمن   -
التخطيط  أس��س   )1 التالية:  المواضيع 
السياسات   )2 واالستراتيجي  العسكري 
م��ك��ون��ات ال��ق��درة  الداخلية والخارجية 3( 
تحقيق  في  ودوره���ا  األمريكية  العسكرية 
أهداف السياسة الخارجية 4( طرق وأشكال 
العمليات  ال��ب��ري��ة ف��ي  ال��ق��وات  اس��ت��خ��دام 
للقوات  األخ����رى  األن����واع  م��ع  المشتركة 
المسلحة األمريكية وللدول الحليفة األخرى. 

4- األكاديمية الوطنية العسكرية:
شروط اإلنتساب والمنهاج: تقع هذه 
األك��ادي��م��ي��ة ف��ي )ف���ورت م��اك نيير مدينة 
ضباط  هيكل  بتحضير  وتقوم  واشنطن(، 
وجنراالت )وزارة الدفاع، هيئة رؤساء األركان، 
الرئيسية  الموحدة  القيادات  أرك��ان  أجهزة 
األطلسي(.  شمال  حلف  ولدول  األمريكية، 
ويُقبل سنوياً في هذه األكاديمية حوالي )150( 
ُمستمع، منهم )110 ÷ 120( ضابط )والعدد 
األكبر برتبة عميد(، وحتى )30( مدني من 
الدراسة  ومدة  الهامة.  اإلختصاصات  ذوي 
المنشأة  منهاج هذه  ويتضمن  أشهر.   )10(

التعليمية تدريس المواضيع التالية:
المسلحة  ال��ق��وات  ق��ي��ادة  م��ب��ادئ   )1
األع��م��ال  أث��ن��اء خ��وض  االق��ت��ص��اد  وإدارة 
القتالية 2( طرق تنسيق أعمال ونشاطات 
 )3 العليا  والحكومية  العسكرية  الهيئات 
للدولة  الشاملة  القوة  وعناصر  مكونات 
السياسات  بين  المتبادلة  ال��ع��الق��ات   )4

للدولة  الخارجية  والسياسات  العسكرية 
االستراتيجية   )6 الدولية  العالقات   )5
العسكري  البناء  العسكري7(  والتخطيط 
أسس   )8 للدولة  العليا  األه��داف  لخدمة 
األمريكية  المسلحة  ال��ق��وات  اس��ت��خ��دام 

والقوات المسلحة الحليفة.
5- أكاديمية اإلنتاج الحربي:

شروط اإلنتساب والمنهاج: تقع هذه 
مدينة  نيير  م��اك  )ف���ورت  ف��ي  األكاديمية 
واشنطن(، وتقوم بتحضير اختصاصيين في 
اقتصاد  تعبئة  تخطيط  التالية:  المجاالت 
الدولة لصالح الحرب، تنظيم اإلنتاج الحربي 
من حيث الحجم واإلدارة في أوقات السلم 
وزمن الحرب، وكذلك مسائل التأمين المادي 
الفني للقوات المسلحة. ويُقبل سنوياً فيها 
حوالي )180( ُمستمع، بمعدل )80 ٪( من 
اإلختصاصيين  من   )٪ و)20  العسكريين 
 )10( ال��دورة  في  الدراسة  مدة  المدنيين. 
األكاديمية  ه��ذه  منهاج  ويتضمن  أش��ه��ر. 
وهيئات  ه��ي��اك��ل   )1 ال��ت��ال��ي��ة:  ال��م��واض��ي��ع 
السياسي  النهج   )2 ال��دول��ة  وم��ؤس��س��ات 
المتحدة  ل��ل��والي��ات  وال��وض��ع االق��ت��ص��ادي 
األمريكية وألهم الدول في العالم 3( العالقة 
المتبادلة بين العوامل السياسية واالقتصادية 
والعسكرية والمعنوية واالستراتيجية 4( مهام 
األخرى  الحكومية  والهيئات  الدفاع  وزارة 
 )5 الحرب  لصالح  االقتصاد  تعبئة  حيال 
إم��ك��ان��ي��ات االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي وال��ع��وام��ل 
في  اإلنتاجية  البرامج  تنفيذ  على  المؤثرة 
الموارد  وتوظيف  توزيع   )6 التعبئة  مرحلة 
اإلنتاجية  المؤسسات  لصالح  البشرية 
والقوات المسلحة. وحالياً تتم دراسة دمج 
األكاديمية الوطنية العسكرية مع أكاديمية 
اإلنتاج الحربي الواردتين أعاله، ضمن منشأة 
تعليمية واحدة بإسم )جامعة الدفاع الوطني(. 
6- دورات رفع مستوى التأهيل لكبار الضباط: 
ي��ت��م دوري����اً اخ��ت��ي��ار ع���دد م��ن كبار 

الضباط، التباع دورات خاصة لرفع مستوى 
التعليمة  المنشآت  إح��دى  ف��ي  التأهيل، 
العليا،  األمريكية  المدنية  أو  العسكرية 
وذلك حسب تأهيلهم السابق واختصاصاتهم 
من  التي  أو  يشغلونها،  التي  وال��وظ��ائ��ف 
المخطط أن يشغلوها مستقباًل، ولم تتوفر 
معطيات تفصيلية حول شروطها ومناهجها. 
لكنه ورد عدة مرات في الدوريات العسكرية 
المتخصصة، عند عرضهم للسيَر الذاتية 
لكبار القادة األمريكيين، الذين تم تعيينهم 
في مناصب جديدة )رؤس��اء هيئة  األركان 
السابقين  الوسطى  الموحدة  القيادة  قادة 
ويليام  واألميرال  زيد،  أبي  جون  الجنرال 
فالون( بأنهم اتبعوا دورات متعددة للتأهيل، 
لكبار  التأهيل  مستوى  رف��ع  دورات  منها 
الضباط في مراكز األبحاث المتخصصة 
في الدراسات اإلستراتيجية والمسائل ذات 

الطابع الكوني. 
البرية  القوات  قيادة  تقوم  مالحظة: 
الضباط  م��ح��اوالت  بتشجيع  األمريكية، 
المدنية.  العلمية  مؤهالتهم  مستوى  لرفع 
أكثر  خدموا  الذين  للضباط  تسمح  لذلك 
من )عامين( في وظيفة ومالك ضابط، أن 
يسجلوا للدراسة بالمراسلة في أية منشأة 
تعليمية مدنية، لرفع مستوى تأهيلهم العلمي. 
 )10( من  أكثر  الذين خدموا  الضباط  أما 
سنوات في وظيفة ومالك ضابط، فيسمح 
وبدوام  المباشرة  للدراسة  بالتسجيل  لهم 
كامل مع الحفاظ على مكتسباتهم المادية.

الخاتمة: 
� بهذا الشكل تُعتبر منظومة التأهيل 
االحترافي لضباط القوات البرية األمريكية، 
منظومة موحدة األه��داف، وموجهة بدقة، 
وتستند  بإحكام.  مبرمجة  وعملية  وفعالة، 
)درب  شعار  على  بكاملها  المنظومة  هذه 
وظيفته  ف��ي  يحتاجه  م��ا  على  ال��ض��اب��ط، 

المستقبلية(. 
ال��وارد   )1 )رق��م  المخطط  مالحظه: 
في  بالتفصيل  مشروح  الثانية  بالصفحة 
متن المقال، وال مشكله في عدم نشره إذا 

استنسبتم ذلك.
المراجع الرئيسية:

أجتيخين(  )ف.  العميد  بقلم  مقال   )1
م���رش���ح ف���ي ال���ع���ل���وم ال��ع��س��ك��ري��ة، م��ن��ش��ور 
العسكرية  النظر  )وجهات  الروسية  بالمجلة 
 Зарубежное военное ال��غ��رب��ي��ة 
обозрение( وتعديله األخير الذي تم بتاريخ 
اإللكتروني  الموقع  على   )2014  /  7  /  2( 
)www .commi.narod.ru( بقلم نفس الكاتب.
2( م��ق��ال ح���ول ال��ك��ل��ي��ات وال��م��ع��اه��د 
اإللكتروني الموقع  على  األمريكية   العسكرية 

النشر  ب��دار  الخاص   )www.agentura.ru(
العسكرية الروسية المتخصصة )أغينتورا(.



لعل من ابسط ثوابت الطبيعة،المرجعية الكونية الدائمة أن المياه تغطي 71 ٪ من سطح كوكب 
األرض، وتشكل موردًا هائاًل للغذاء والدواء والطاقة والمعادن التي تحتاجها الصناعات المختلفة، في 

زمن يتسارع فيه تقلص موارد اليابسة ونضوبها.

حتى وقت قريب كان اإلنسان يعتقد أن 
موارد البحار والمحيطات ال تنفذ وستبقى 
ثرواتها إلى األبد على غناها. لكن الكثير من 
العلماء يؤكد أن ساعة نفاذ هذه الموارد كلية 
آتية قريباً ال ريب قي ذلك. بل لن نستطيع 

العثور حتى على األسماك فيها. 
إذاً لن نندهش من أن العديد من البلدان 
الساحلية تريد أن تحمي وتنقذ في - حدود 
ومن هنا  اإلقليمية.  مياهها  موارد  اإلمكان- 
فقد جرت محاوالت كثيرة منذ قيام مجتمعات 
العبودية والرق، وفي القرون الوسطى وعهود 
اإلقطاع لوضع أنظمة قانونية بغية استثمار 
المسالة  ه��ذه  أن  إال  والمحيطات  البحار 
أعقاب  في  إال  الخاص  باالهتمام  تحظ  لم 
ألعماق  االستثماري  للنشاط  الهائل  التطور 

البحار والمحيطات. 
االتفاقيات الدولية المتعلقة بالبحار:
حينما  عنيفة  ج��داالت  حصلت  لقد 
الخاصة  المشاكل  لحل  المعنيون  تصدى 
بالبحار والمحيطات، وتحديدآ في الحقوق 
في  استثناء  ب��دون  ال��دول  لكافة  المتساوية 
بعيد  زم��ن  ومنذ  لهذا  خيراتها.  استثمار 
وضع  يحاولون  الدولية  المجموعة  وأعضاء 
قوانين ثابتة تحكم وتحدد النظام القانوني 

فيها  بما  البحرية  المساحات  لمختلف 
الجرف القاري. وقد أبرمت في هذا الصدد 
عدة اتفاقيات دولية كان أهمها قانون البحار 
لعام1982م،تبنى المؤتمر الذي حضر بعض 
جلساته أكثر من ألفي دبلوماسي ورجل قانون، 
طريق  عن  البحرية  المسائل  جميع  تسوية 
التشاور والتبادل واللجوء الى التصويت في 
حال استحالة الوصول الى تسوية أو قبول 
العالقات  من  الكثير  إط��ار  وضمن  جماعي 
الودية. إن سنوات طويلة من النشاط الدائم 
أدت الى اتفاق قانون البحار، الذي تم توقيعه 
في جامايكا عام 1982م. هذه الوثيقة الفريدة 
من نوعها والتي تشير الى مراجعة عميقة 
والتي  والبحار،  المحيطات  استغالل  لصيغ 
تنص على المساهمة المشتركة لجميع الدول 
في حق التنقيب واستخراج الثروات المعدنية 

من أعماق البحار،بإشراف سلطة دولية. 
الجرف القاري من الناحية الجغرافية:
العلمية الخاصة  لقد انتهت األبحاث 
ينحدر  البحر  قاع  أن  البحارإلى  بسبر غور 
عمق  حتى  الشاطئ  من  تدريجياً  ان��ح��داراً 
200مترا تقريبا، ثم ينحدر فجأة بجرف قد 
يصل الى أعماق2500مترآ. كل ذلك كان نتيجة 
عدة عوامل طبيعية من زالزل وبراكين والتواءات 

الخارجية لسطح  الطبقات  أصابت  وطيات 
السنيين،  ماليين  مر  على  األرض��ي��ة  الكرة 
مما أدى تلقائيا الى بعض األشكال الطبيعية 
وباألخص تلك التي أصابت الحافة الساحلية 
للمحيطات والبحار المغلقة. ومن أهم هذه 

العوامل هي:"الجرف القاري":
الطبقات  من  يتكون  القاري  الجرف 
األرضية المنحدرة من شاطئ الدولة والواقعة 
ف��ي أع��ال��ي ال��ب��ح��ار)1(ب��ج��وار م��ي��اه ال��دول��ة 
اإلقليمية)2(والممتدة من الشاطئ الى عمق 
مترآ،   200 100ال���ى  من  ي��ت��راوح  قد  بحري 
أما  البحر  قاع  في  محيطية  حلقة  ويشكل 
بالنسبة الى الجزء الغاطس،فيسمى بالسفح 
القاري. ومن أهم ميزاته أنه أشّد انحدارا من 
الجرف نفسه، الذي يغوص في األعماق من 
4000الى 5000مترآ، ويغطي قرابة 8 ٪ من 
بالمياه  المغمورة  المنطقة  إجمالي مساحة 
في العالم، وهذه النسبة ال بأس بها علميآ، 
محتكآ  يكون  ما  ع��ادة  ال��ق��اري  الجرف  ألن 
باألعماق البسيطة وكذلك في المناطق ذات 
الثروات الباطنية يبدأ قياس الجرف القاري 
من خط األساس)3( وهو أشبه بخط يفصل 
بين السطح األفقي المنبسط للجرف وبين 
ال��ج��زء األش��د ان��ح��دارآ. وه��ن��اك أرق���ام شبه 

 الجرف القاري البحري
العميد المتقاعد أحمد حمود

العمق  ع��ل��ى  ت���دل  ال��خ��ط  ل��ه��ذا  متوسطة 
المتوسط الذي يبلغ قرابة 25متر باإلضافة 
الى ذلك فإن عرض الجرف يكون متناسبا مع 
انحدار الجرف نفسه ويختلف باختالف العمق 
إل��ى عرض  قد يصال  الحاالت  بعض  وف��ي 
البحر  أصابت  عوامل  عدة  هناك  45ميآل. 
القاري  الجرف  التأثير على شكل  الى  أدت 
والنهوض في  والتعرية والطيات  منها:الحت 
بعض المناطق، وكذلك تراكم رسوبيات األنهار 
الجوفية في مناطق أخرى والتي تشكلت بفعل 

األنهار الصغرى. 
األه���م���ي���ة االق���ت���ص���ادي���ة وال��ع��س��ك��ري��ة 

للجرف القاري:
الثروات  اكبر  القاري يقدم  إن الجرف 
األول���ى-  ب��ال��درج��ة   - والسمكية  المعدنية 
للعالم أجمع، فهو يحوي على أربعة مصادر 
وأهمها:موارد  الطبيعية  الموارد  من  رئيسية 
وبترول"،  نفطية"غاز  م��وارد  غذائية"سمكية"، 
والقصدير"وموارد  معدنية"المنغنيز  م��وارد 
الحالي  ال��وق��ت  ف��ي  ال��م��وارد  وه���ذه  رملية. 
تُعد األهم ألي دولة من ال��دول. ففي دراسة 
باستثمار  خاصة  سابق  وق��ت  ف��ي  علمية 
الموارد الطبيعية في الجرف القاري وجد أن 
أكثر من 17 ٪ من إجمالي كميات المركبات 
وبترول"والمستخرجة في  الهيدروكربونية"غاز 
وكذلك  ال��ق��اري،  الجرف  من  قادمة  العالم 
الثروات المعدنية األخرى التي تعتمد عليها 
بعض الدول الفقيرة والتي تعد احد الموارد 
مثل  إلنعاشها  األولى  الرئيسية  االقتصادية 
من  تستخرج  حيث  وأندونيسيا،  تايالند 
جرفها القاري ما يوازي زهاء 6 ٪ من إجمالي 
القصدير المستخرج في العالم، إضافة الى 
هذا فان األجراف القارية تحمل معها ثروات 
وخاصة  ممتازة.  نوعية  وذات  هامة  سمكية 
الجرف القاري لساحل أفريقيا الذي يشكل 
نحو 30 ٪ من صادرات السمك في العالم. 
لقد اتسع نطاق استخدام مختلف منتجات 
التغذية  ألغراض  والنباتية  الحيوانية  البحر 
الموارد  ه��ذه  كل  إن  الصناعية.  واألغ���راض 
االقتصادية قد أعطت الجرف القاري موقعا 
حساسا جدا وهاما من الناحية االقتصادية 

ألي دولة من دول العالم. 
إن أهمية الجرف القاري ال تقتصر على 
الثروات الطبيعية، وإنما تطورت أهميته بتطور 
األساطيل البحرية من سفن وغواصات. ويٌعد 
اإلستراتيجية  األهداف  احد  القاري  الجرف 
كثيرة  دول  إليها  تسعى  ال��ت��ي  العسكرية 
للحصول على اكبر مساحة منها. ومن أهم 
وقوع  الميزات العسكرية للجرف القاري _
اغلب الممرات البحرية والمضائق فوق الجرف 

القاري كمضيق جبل طارق ومضيق هرمز. 
العوامل  اح��د  القاري  الجرف  يعد   -
األساسية للمساعدة في االن��زاالت البحرية 
العسكرية، حيث يؤمن مناورات أوسع للقطعات 
-البحرية، كما ويستخدم الجرف القاري في 
الكمائن  وتشكيل  البحري،  الحصار  حاالت 
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البحرية لحماية التشكيالت البحرية الضخمة 
أثناء المناورات. 

- إمكانية االستفادة من الجرف القاري 
الثابتة  الشاطئية  السونار  محطات  ببث 
المبكر في قاعه"راجع  الثابتة واإلنذار  وغير 

لعمق مياهه". 
- المهمة التكتيكية والهامة التي يمتاز 
بها الجرف القاري من الناحية العسكرية هي 
بث األلغام البحرية التي بإمكانها إعاقة حركة 
المناورات للقوات المعادية وإعاقة المواصالت 

البحرية المعادية. 
وأخ�����ر م���ا ت��وص��ل إل��ي��ه ال��ع��ل��م في 
استخدامه  هو  ال��ق��اري،  الجرف  استخدام 
عابرة  النووية  البالستية  الصواريخ  لزراعة 
وتمويه  إخفاء  أداة  الجرف  واعتبار  القارات، 

لهذه الصواريخ. 
الجرف القاري من الناحية القانونية:
والعسكرية  االقتصادية  الميزات  إن 
تملك  التي  الضعيفة  ال��دول  جعلت  الهامة 
الطبيعية، محط  بالموارد  غنياً  قارياً  جرفاً 
أنظار الدول المستعمرة. ومن هنا جاء إصدار 
قوانين تحدد مفهوم الجرف القاري اعتمدتها 

جميع دول العالم. 
إن مفهوم الجرف القاري مفهوم جديد، 
نتج عن تغير أهمية البحار في نظر اإلنسان. 
ال��دول  تكن  لم  الحالي  القرن  أوائ��ل  فحتى 
تطالب بأكثر من مياه إقليمية محددة االتساع 
ومالحظة شواطئها لجعلها بمثابة حزام امني 
ينظر  فكان  البحر  أم��ا  األرض���ي.  إلقليمها 
للمالحة  ه��ام  كطريق  األول��ى  بالدرجة  إليه 
يهم  ك��ان  وبالتالي  ال��دول��ي��ة،  وال��م��واص��الت 
معظم الدول أن تخضع المساحات البحرية 
لمبدأ حرية المالحة والتنقل واالستثمار. غير 
تلك  خاصة  التقنية  الوسائل  تطور  مع  أنه 
والمحيطات  البحار  باستكشاف  المتعلقة 
واستغالل قيعانها، بدأت بعض الدول تطالب 
باختصاصات سيادية على أجزاء جديدة من 
البحار، وذلك بقصد استغاللها واستثمارها 
. وقد بدا االهتمام هذا  اقتصاديا وعسكريآ 
يظهر في العالقات الدولية منذ عام 1945م. 
على  جبارة  جهود  بذلت  الوقت  ذل��ك  ومنذ 
مختلف المستويات وأبرمت اتفاقيات خاصة 
بالجرف القاري تمخض عنها أخيرا اتفاقية 
عام 1982م التي حددت الجرف القاري وعرفته 
المساحات  ارض  وباطن  ق��اع  هو  يلي:  بما 
المغمورة التي تمتد الى ماوراء بحرها اإلقليمي 
في جميع أنحاء االمتداد الطبيعي إلقليم تلك 
الدولة البحري حتى الطرف الخارجي للحافة 
القارية)اليابسة( تحت الماء أو حتى مسافة 
لم  إذا  األس���اس.  200م��ي��ل بحري عن خط 
يمتد  القارية  للحافة  الخارجي  الطرف  يكن 
القارية  الحافة  تشمل  المسافة.  تلك  ال��ى 
للدولة  البرية  الكتلة  من  المغمور  االم��ت��داد 
وباطن  البحر  ق��اع  م��ن  وتتألف  الساحلية 
ولكنها  واالرت��ف��اع،  والمنحدر  للجرف  األرض 
ال تشمل القاع العميق للمحيط بما فيه من 

ارتفاعات متطاولة وال باطن أرضه. ويجب أن 
القارية  للحافة  الخارجي  الطرف  يتجاوز  ال 
تمارس  األس��اس.  خط  من  بحري  200ميل 
الدولة الساحلية على الجرف القاري حقوقا 
سيادية ألغراض استكشافية واستغالل موارده 
الطبيعية. إن الحقوق المشار إليها خالصة 
الساحلية  ال��دول��ة  تقم  ل��م  إذا  ان��ه  بمعنى 
باستكشاف الجرف القاري أو استغالل موارده 
الطبيعية، فانه ال يجوز ألحد أن يقوم بهذه 
الدولة  من  موافقة صريحة  ب��دون  األنشطة 
الدولة  حقوق  تمس  ال  أن  ويجب  المعنية. 
الساحلية على الجرف القاري النظام القانوني 
للمياه العلوية أو للحيز الجوي فوق تلك المياه. 
ويجب أن ال تتعدى ممارسة الدولة الساحلية 
لحقوقها على الجرف القاري على المالحة 
وغيرها من حقوق وحريات الدول األخرى. لذلك 
القانون  المحافظة على  الدول  فعلى جميع 
الذي ينص على الحريات في المياه الدولية. 
وهكذا فان نظام المالحة العسكرية في المياه 
فوق الجرف القاري يبقى على ما هو عليه في 
مياه البحار الدولية. غير أن الدولة البحرية 
ذات العالقة تستطيع أن تضع تحت إشرافها 
فقط، تلك النشاطات البحرية العسكرية للدول 
األخرى والتي لها عالقة باستخدام قاع البحر 

في منطقة جرفها القاري. 
الكابالت  وض��ع  ال���دول  لجميع  يحق 
الجرف  على  المغمورة  األنابيب  وخطوط 
القاري، كما ويحق للدولة الساحلية أن تضم 
الجزر الصناعية والمنشات والتركيبات ويكون 
في  بما  عليها،  السيادة  الساحلية  للدولة 
واألنظمة  بالقوانين  المتعلقة  السيادة  تلك 
وقوانين  والصحية  والضريبية  الجمركية 
السالمة البحرية وأنظمتها وال يجوز للدولة 
إقامة الجزر الصناعية والمنشات األخرى إذا 
الممرات  استخدام  إعاقة  ذل��ك  على  ترتب 
المالحية المعترف بأنها جوهرية للمالحة، 
وليس لهذه الجزر بحر إقليمي خاص بها، بل 
يمكن إقامة مناطق امن حول هذه المنشات، 
تلك المناطق التي ال بد منها لتوفير الحيطة 
واألمن للمالحة البحرية والمنشات على حد 
سواء، عرض هذه المناطق يجب أن ال يتعدى 
500مترا كقاعدة عامة. يحق للدولة الساحلية 
القاري  الجرف  في  بالحفر  الخالص  الحق 

وتنظيم هذا الحفر لكافة األغراض. 

تقدم الدولة الساحلية مدفوعات مالية 
الموارد  استغالل  لقاء  عينية  مساهمات  أو 
غير الحية للجرف القاري وراء 200ميل من 
خط األساس، وتحدد قيمة المساهمات للسنة 
السادسة بنسبة 1 ٪ من قيمة اإلنتاج وحجمه 
 في هذا القطاع وتزداد هذه النسبة كل سنة
السنة  انقضاء  حتى  ذل��ك  ويستمر   ،٪  1
 الثانية عشرة، وبعد ذلك تثبت هذه النسبة 
على 7 ٪. يتم تعيين حدود الجرف القاري 
بين الدول ذات السواحل المتقابلة والمتالحقة 
عن طريق االتفاق على أساس القانون الدولي، 
وإذا تعذر التوصل الى اتفاق في غضون فترة 
معقولة من الزمن، تلجا الدول المعنية الى 

اإلجراءات المنصوص عليها. 
الجرف القاري البحري السوري 

اعتمد قانون الوالية البحرية في سورية 
رقم /28/ لعام 2003م عبارة الرصيف القاري 
المادة  عَرّفته  إذ  القاري.  الجرف  من  ب��دالً 
الطبيعي  »االم��ت��داد  ل:  يشِكّ أنه  منه   /26/
لإلقليم البحري السوري تحت سطح البحر 
إلى حدود الطرف الخارجي للحافة القارية«. 
وقد حّددت المادة /27/ طبيعة الحقوق التي 
تمارسها سورية على رصيفها القاري، على أنها 
»حقوق سيادية ألغراض استكشافه واستغالل 
موارده الطبيعية الحّية وغير الحّية«. وأضافت 
المادة /28/ أنه »ال تتوقف حقوق الجمهورية 
القاري على  السورية على رصيفها  العربية 
إعالن  أي  وال على  أو حكمي  فعلي  إشغال 
صريح«. هذه األحكام تتطابق تماماً مع تلك 
1982م  عام  اتفاقية  في  عليها  المنصوص 

حول قانون البحار. 
حول  مالحظته  يمكن  م��ا  أه��م  لكن 
النصوص المتعلقة بالجرف القاري السوري 
المذكورة أعاله، هو أن المشرع السوري اعتمد 
فقط على نظرية االمتداد الطبيعي للجرف 
إلى حدود حافته الخارجية. ومن ثم فهو لم 
يحّدد مسافة معينة المتداد الجرف القاري. 
يعني أنه اليجب أن تتجاوز مسافة الجرف 
اعتباراً  بحرياً  مياًل  السوري /350/  القاري 
من خطوط األساس التي ِقيَس منها امتداد 
البحر اإلقليمي. ولكن في الواقع، من الصعوبة 
بمكان إمكانية تصور امتداد الجرف القاري 
السوري إلى هذه المسافة، بسبب االعتبارات 
السورية  للسواحل  والطبيعية  الجغرافية 

المتوسط،  األب��ي��ض  البحر  على  المطلة 
ووجود جزيرة قبرص مقابلها. جدير بالذكر 
أن شركة "سيوز نفط غاز" الروسية تعتبر أول 
شركة أجنبية تحصل على حق التنقيب عن 
القاري  الجرف  وإنتاجهما في  والغاز  النفط 
وزارة  منحته  ال��ذي  العقد  بموجب  السوري 
عام  في  السورية  المعدنية  وال��ث��روة  النفط 
2013م. ويتضمن العقد إجراء عمليات المسح 
المنطقة  في  والغاز  النفط  عن  والتنقيب 
الممتدة من جنوب شاطئ مدينة طرطوس 
إلى محاذاة مدينة بانياس وبعمق عن الشاطئ 
ب� 70كيلومترا طوال وبمتوسط عرض  يقدر 
30 كيلومترا وبمساحة إجمالية نحو 2190 
كيلومترا مربعاً،وينص العقد على تنفيذ العمل 
على عدة مراحل تبدأ بمرحلة التنقيب التي 
تتضمن قيام بتنفيذ أعمال المسح االهتزازي 
وفق أحدث الطرق الفنية وإصدار الدراسات 
الفنية النهائية بهدف تحديد فرص الحفر 

الممكنة. 
تقوم الشركة الروسية بتغطية كل نفقات 
ب�100  قدرت  والتي  االستكشافية  العمليات 
مليون دوالر. ستنفق الشركة الروسية 15 مليون 
دوالر لتحديد فرص الحفر الممكنة تمهيداً 
لحفر بئر استكشافية واحدة كحد أدنى. ومن 
المتوقع إنفاق ما يزيد على 75 مليون دوالر 
الشركة  تقوم  أن  على  القادمة  المرحلة  في 
الحقاً بأعمال التطوير والتنمية واإلنتاج في 
واالستكشاف  التنقيب  عمليات  نجاح  حال 
الغاز  م��ن  تجارية  كميات  على  والحصول 
والنفط. والجدير بالذكر أن الساحل الشرقي 
للمتوسط، أي الساحل السوري – اللبناني – 
الفلسطيني يحتوي على مخزون هائل من 

الغاز يقدر ب� 700 بليون متر مكعب. 
 المراجع:

- قانون البحار لعام1982م
- أطلس العالم

- مواقع على االنترنت 
الهوامش:

1-يقصد بأعالي البحار جميع أجزاء 
البحر التي ال تشملها المنطقة االقتصادية 
المياه  أو  اإلقليمي  البحر  أو  الخالصة 
المياه  تشملها  التي  أو  ما  لدولة  الساحلية 
األرخبيلية لدولة إرخبيلية، ولكل الدول الحق 

باستخدامه على قدم المساواة.
2-المياه اإلقليمية/البحر اإلقليمي/:هو 
البحار  لمياه  أو  لليابسة  المتاخم  النطاق 
ال��دول  ع��ادة  تحدده  التي  للدولة  الداخلية 
صاحبة العالقة من طرف واحد أو باالتفاق 
مع الدول األخرى، بعرض يصل الى 12ميال 
بحريا من خطوط البداية التي تعتمدها الدول 
المعنية وهو يدخل في قوام أراضي الدولة 
ويخضع لسيادتها بموجب القواعد واألنظمة 
العامة المنصوص عنها في القانون الدولي.

3-خط األساس:هو الخط الذي ترسمه 
الجزر في أدنى مستواه على الساحل، ومن هذا 
الخط تبدأ القياسات للمياه اإلقليمية وغيرها. 
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دراس����������ات

أثبت التاريخ أن الحروب ال يمكن أن تقوم بدون اإلعالم والدعاية والحرب النفسية، وذلك من أجل حشد الرأي 
العام ورفع معنويات الجيوش، ومواجهة العدو وتدميره، وقد بقي اإلعالم على عالقة وثيقة بالحرب، ولكنه في هذا 
العصر، الذي تطغى فيه وسائل االتصال، يكاد اإلعالم أن يكون بديال للحرب أو فاعال مثلها، فإذا أمكن إقناع الخصم 

من خالل اإلعالم فال حاجة للحرب وال للمعارك العسكرية.

لقد برز اإلعالم في السنوات القليلة الماضية كقوة مؤثرة 
ال يمكن االستهانة بها، واليوم ال يقل خطر القوة اإلعالمية 
المجتمعات  عرفتها  التي  التقليدية  القوى  عن  وتأثيرها 
والقوة  العسكرية  وال��ق��وة  السياسية  القوة  مثل  اإلنسانية 

االقتصادية.
 من هنا نرى أن اليابانيين- وهم يمتلكون قوة اقتصادي�ة 
القوة اإلعالمية، فهي-  إلى  افتقارهم  ضخمة- يشتكون من 
مثالً- ال تتبادل المعلومات واإلعالم إال مع حوالي ثلث الدول 
التي تتعامل معها كل من الواليات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، 
المعلوماتي  التخلف  ه��ذا  أن  المراقبون  ويعتقد  إعالمياً، 
األداء  إلى ضعف  تؤدي  التي  األسباب  أحد  يمثل  واإلعالمي 
االقتصادي الياباني في القارة اآلسيوية، إضافة إلى تأثر صورة 
اليابان في كثير من الدول بوصفها " قوة اقتصادية غازية"! 

توصيف الواقع اإلعالمي:
لقد أحدثت التغيرات األيديولوجية واالقتصادية والسياسية 
التي شهدتها السنوات القليلة الماضية تأثيراً بالغاً في البيئة 
التي تعمل فيها وسائل اإلعالم كما أسهمت التطورات الهائلة في 
�ة في إحداث طفرة  مجال تقنيات االتصال واألقمار الصناعي�
إعالمية لم يشهد التاريخ لها مثياًل ال في حجمها وأتساعها 
المعسكر  أيديولوجية  انهارت  لقد  ووظائفها..  بنيتها  في  وال 
الحرب  وانتهت  وطقوسها،  بمفاهيمها  الشمولي  الشرقي 
الباردة، وتعززت قبضة الليبرالية السياسية واالقتصادية التي 
تقوم على سيادة الديموقراطية ونظام السوق الحرة، وانعكست 
هذه التغيرات والتطورات على نحو واضح في واقعنا العربي 
وكان لها دور بارز في إيجاد بيئة إعالمي�ة جديدة تحمل في 
طياتها الكثير من التحديات التي ال بد أن يواجهها العرب في 

�ة، وفي  � محاولتهم للتكيف مع هذه البيئ�
بحثهم عن السبل الكفيلة بإيجاد موقع 

لهم في النظام العالمي الجديد. 
تذويب الهوية الحضارية:

المحتوى  في  المتأمل  يخطئ  ال 
اإلع��الم  وس��ائ��ل  تقدمه  ال��ذي  الثقافي 
الغربية، واألمريكية على وجه الخصوص، 
الغالبية  ف��ي  ال��ق��وي،  الميل  مالحظة 
الساحقة من ذلك المحتوى، إلى تذويب 
الهويات الحضارية لألمم والشعوب التي 
ال تنتمي إلى الحضارة الغربية والتقليل 
من شأن ثقافاتها الذاتية بشتى الطرق 
المحتوى  يركز  وبالمقابل  واألساليب، 
اإلعالمي المعاصر على تقديم الثقافة 
اإلنسانية"   " الثقافة  بوصفها  الغربية 
التي البد أن تهيمن وتسود، وقد ساعد 
الغرب في تحقيق هذا الهدف احتكاره 
نشير  وه��ن��ا  اإلع��الم��ي��ة،  للتكنولوجيا 
)بريجنسكي(  م��ق��ول��ة  م��ن  ف��ق��رة  إل���ى 
األمريكية  الهيمنة  بين  فيها  ربط  التي 
وبين  العالمية  االت��ص��االت  س��وق  على 
ذلك  واعتبر  الغربية  للثقافة  الترويج 
أمكن  لقد   " األمريكية:  العظمة  أساس 
لثقافة قومية غالبة أن تتعمم وأن تسود 
صفتها  غيرها  على  وتفرض  وتهيمن 
ثورة  بسبب  كثقافة)عالمية(  المستعارة 
المحققة  الضخمة  اإلع��الم  تكنولوجيا 
أتاحت  والتي  األخيرين،  العقدين  في 

مدير التحرير

التضليل اإلعالمي األمريكي 
وتحديات اإلعالم العربي 
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اختراق السيادة الثقافية واإلطاحة باألمن 
الثقافي القومي".

ال��غ��رب��ي  ال��ث��ق��اف��ي  إن االخ���ت���راق 
وسائل  عبر  الغربي�ة  غير  للمجتمعات 
بل هو قديم  أمراً جديداً،  اإلعالم ليس 
حيث بدأ مع استيراد هذه المجتمعات 
والبرامج  االتصال  في  الغربية  للنظم 
للمدارس  وتقليدها  اإلعالمية  والمواد 
الغربية في تأهيل إعالمييها واعتمادها 
التي  وال��دراس��ات  البحوث  نتائج  على 
أج��ري��ت ف��ي ال��غ��رب وال��ن��ظ��ري��ات التي 
الغربية وتطورها  البيئة  عكست طبيعة 

على مدى عقود.
واألسئلة  العربي  اإلعالمي  الواقع 

الملحة:
النظام  واق��ع  تشخيص  أردن���ا  إذا 
االتصالي القائم في الوطن  اإلعالمي – 
العربي، تتبادر لدينا ستة أعراض مرضّية 

له وهي: 
والبرامج  المواد  معظم  استقاء   -
والثقافة  اإلع��الم  وسائل  من  اإلعالمية 
تحت  الواقعة  أو  الصناعية  ال��دول  في 

هيمنتها.
العربي  التعاون  مستوى  تدني   -
ما  وه��و  اإلع��الم��ي،  التبادل  ميدان  في 
يتيح الفرصة الستمرار التبعية اإلعالمية 

العربية.
- وج����ود ف��ج��وة ف��ي اإلم��ك��ان��ات 
عربية  دول  بين  واالتصالية  اإلعالمية 
وأخرى، وتتمثل هذه الفجوة في التوزيع 

غير المتعادل لتلك اإلمكانات. 
بالمركزية  العربي  اإلعالم  تميز   -

الشديدة. 
- تركيز االهتمامات على النواحي 
اعتمادات  وتخصيص  والمعدات  الفنية 
مواز  اهتمام  إيالء  عدم  مع  لها،  سخية 
للطاقات البشرية وتأهيلها وتدربيها في 

مجاالت اإلنتاج اإلعالمي المتعددة.
مّر  قد  التشخيص  هذا  كان  وإذا 
�راض  عليه زمن طويل إاّل أن غالبي�ة األع�
التي ذكرت ال تزال قائمة، بل ربما تفاقم 
من  ول��ي��س  خطير  نحو  على  بعضها 
عن  اإلع���الم  حركة  نعزل  أن  األن��ص��اف 
حركة بقية القطاعات األخرى التي تحكم 
واقتصادياً  سياسياً  العربي  المجتمع 

وثقافياً.
 فما يحدث في القطاع اإلعالمي 
هو انعكاس من جهة للتطورات والتغيرات 
الميادين  ف��ي  وتحصل  حصلت  ال��ت��ي 

السياسي�ة واالقتصادية واالجتماعية.
لقد شهدت بداية التسعينيات من 
القرن الماضي والدة القنوات الفضائية 

البيوت  معظم  إلى  دخلت  التي  العربية 
الجاليات  العربية وشملت مراكز تجمع 
العربية في الخارج، وبالرغم من االستبشار 
�ة العربية لمواجهة  بالمحطات الفضائي�
"غزو" القنوات الفضائية المهيمنة، إاّل أن 
�ة العربية يحتاج  � � واقع القنوات الفضائي�
إلى كثير من المراجعة والتصحيح، فهي 
تحدد  واضحة  فكرية  رؤي��ة  إل��ى  تفتقر 
على  وتعينها  �ا  � � ته� استراتيجيا لها 
تحقيق أه��داف��ه��ا ف��ي خ��دم��ة اإلن��س��ان 
تحديات  ل��م��واج��ه��ة  وت��أه��ي��ل��ه  ال��ع��رب��ي 
كثيراً  ف��إن  ولألسف  المعاصر،  ال��واق��ع 
من المشاريع اإلعالمية في هذا الميدان 
يمتلك  أن  دون  مخيف  فراغ  من  انطلق 
العربية،  الهوية  من  منبثقة  فكرية  رؤية 
التحديات  إلى ذلك فإن هذه  باإلضافة 
وجودنا  وف��ّع��ال  مؤثر  نحو  على  تطال 
أنماطنا  وكذلك  واالقتصادي  السياسي 
اتضح  ما  وهذا  واالجتماعية،  السلوكية 
جليا بعد غزو العراق، فالعمل اإلعالمي 
يعتبر  للعراق  األمريكي  للغزو  المرافق 
من أهم التطورات في المجال اإلعالمي 
المعاصر، فهي المرة األولى التي تدخل 
جانب  إلى  واإلنترنت  الفضائيات  فيها 
ال��ص��ح��اف��ة ووك����االت األن��ب��اء واإلذاع����ة 
إلى  أق��رب  كبيرة  حرب  في  والتلفزيون 
الخليج  لحرب  المتابعين  وإن  العالمية، 
ال��ذي  اإلع��الم��ي  األداء  ي��ذك��رون  الثانية 
بين  الكبير  الفارق  رافقها، وقد الحظوا 

الحربين في هذا المجال.
المتحدة  ال��والي��ات  اعتمدت  لقد 
األمريكية في عدوانها األخير على العراق 

خطة إعالمية متكاملة محددة األهداف 
الستخدامها ضد العراق والعرب والشعب 
أجل  من  أجمع  والعالم  نفسه  األمريكي 
الشرعية  وإعطائه  لعدوانها  التمهيد 
اإلع��الم  وسائل  قامت  وق��د  المطلوبة، 
العسكري  النصر  باستثمار  األمريكية 
لتحقيق األهداف النفسية وفي مقدمتها 
لألسلحة  ال��ح��دي��ث��ة  للتقنية  ال��ت��روي��ج 
األمريكية، والحرب اإللكترونية المتطورة 
بالمقاتل  والتفاخر  الذكية  واألسلحة 
األسلحة  هذه  يستخدم  الذي  األمريكي 
هدفين:  لتحقيق  وذلك  عالية!،  بكفاءة 
نفسي  دعائي  والثاني  اقتصادي،  األول 
التي  البلدان  بعناية موجه ضد  مرسوم 
ال تتوافق مع سياسة العدوان األمريكي 
ويتلخص ذلك في تحطيم الروح المعنوية 
لليأس  ودفعهم  البلدان  ه��ذه  لمقاتلي 
التقنية  لهذه  مقاومة  أي  ج��دوى  وع��دم 

العسكرية المتطورة. 
أهمية اإلعالم الوطني:

 تجدر اإلشارة إلى أنه في ظل تطور 
اإلعالم ووسائل االتصال وتعدد القنوات 
مراسلي  ووج��ود  والتلفزيونية  اإلذاع��ي��ة 
وكاالت األنباء تبرز أهمية اإلعالم الوطني 
نقل  في  أساسيا  مرجعاً  يعتبر  بحيث 
وقائع وأخبار المعارك والتزام الموضوعية 
في نشر األخبار وقبل كل ذلك ال بد من 
االنتباه، في حاالت الحرب، إلى ضرورة 
المتحدث  أو  العسكري  الناطق  اختيار 
الرسمي الذي يعقد المؤتمرات الصحفية 
في أوقات محددة وكلما دعت الضرورة 
الكفاءة  ذوي  من  الناطق  ه��ذا  واختيار 

والقدرة والدراية بقضايا اإلعالموالدعاية 
وعلم النفس، وهنا ال بد من التركيز على 
تحديد توقيت معين وفي ساعة محددة 
يومياً إلذاعة البيان العسكري الذي يجمع 
حصيلة المعارك ويتم فيه التأكيد على 
النجاحات التي حققتها القوات المسلحة 
في صد أو تدمير أو وقف تقدم القوات 

المعادية.
يتوجب  سبق  ما  كل  إل��ى  اضافة 
ع��ل��ى اإلع������الم ت��ب��ص��ي��ر ال��ج��م��اه��ي��ر 
والقوات المسلحة بأساليب العدو التي 
يستخدمها في حربه النفسية وبأهداف 
دعايته الرامية إلى تقويض الروح المعنوية 
للجماهير، والعمل بشكل دائم على دعم 

اإلعالم الوطني وتحسين أدائه. 
)الربيع  باسم  اليوم  يحدث  ما  إن 
األمريكي،  اإلعالم  له  روج  الذي  العربي( 
إلى  يدعونا  التابع،  اإلع��الم  ورائ��ه  وم��ن 
وهو سالح  أال  ذات��ه،  بالسالح  المواجهة 
الحرب  أهمية  تأتي  هنا  ومن  اإلع��الم، 
اإلعالمية في الظروف الراهنة ألن حرب 
اإلعالم تهيئ الوضع النفسي للمقاتلين 
الذين يقررون في كثير من األحيان النصر 

أو الهزيمة!
المصادر: 

Japan Newsletter -1 العدد 22 
المجلد 42، 1990م

 11132- العدد  الحياة،  جريدة   -2
1993/8/6م.

3- منشورات اإلدارة السياسية في 
الجيش العربي السوري – فرع الدراسات 

النفسية والدعائية، 2003م
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ب��ع��د ع��ص��ر االن��ح��ط��اط ال����ذي أص����اب ال���دول���ة العربية 
اإلسالمية أصبح العرب والمسلمون معرضين دائمًا للعدوان 
واالصطياد من قبل جميع المتربصين بالعروبة واإلسالم وقد 
أخذ هؤالء األعداء بالتخطيط واإلعداد والتفكير الشيطاني 
الدائم لتدمير وتأخير نهوض العرب وتعميق الفجوة الحضارية 
والعلمية بينهم وبين الحضارة العصرية الحديثة كما سبق أن 
عرضنا في أعداد سابقة عن الدور البريطاني الهدام ال سيما في 
صناعة الوهابية التكفيرية و اإلخوانية وغيرهما من الحركات 
التخريبية للدول والمجتمعات بعد أن استشعروا ودرسوا واقع 
وأثنياتهم  ومجتمعاتهم  واقتصادياتهم  بجغرافيتهم  العرب 
وتنوعهم العرقي والديني وقد استطاعت الماسونية العالمية 
تحقيق تلك األه��داف بنسبة كبيرة ولم تزل تعمل على كبح 
جماح أي نهوض أو تطور يهدد مصالح الغرب في المنطقة، 
وألج���ل ذل��ك دأب���ت تلك ال���دول على نشر ال��ع��وام��ل الهدامة 
والديني  السياسي  الفكر  السيما  العربية  المجتمعات  ف��ي 
المتطرف باالستناد إلى معطيات مدروسة عند البسطاء من 
أبناء الشعوب العربية من األميين والجاهلين والمتخلفين 
ومن ثم استخدام منظومة التأثير العمالقة على عقول هؤالء 
األشخاص لتغييبهم عن العلم والعقل والمعرفة واستثمار هذا 
التأثير في محرقة الجحيم العربي الكبرى تحت اسم )ثورة 
الربيع العربي( التي أتت على األخضر واليابس في بلدانها. 
وقد ُألبست هذه الجريمة ثوبًا براقًا في عيون وعقول هؤالء 
ت��ارة والدعوة إلى  الرعاع تحت ستار الحرية والديمقراطية 
عدالة اإلسالم تارة أخرى، فاختلطت المفاهيم والمصطلحات 
اإلجرامية  العصابات  ل��ق��ادة  الشخصية  األه���واء  ولعبت  ب��ل 
التكفيرية دورًا بارزًا في توجيه عملية القتل والتدمير وتخريب 
األوطان وهم سواء أكانوا يعلمون أم ال يعلمون يحققون هدف 
إسرائيل والغرب بتدمير القدرات العربية وهم كما وصفهم 
السيد الرئيس بشار األسد أدوات حادة تستخدم لمرة واحدة 

ومن ثم ترمى إلى سلة المهمالت.
- لقد استهلكت تلك المؤامرة تخطيطًا وتنفيذًا مليارات 
ر بها دول  الدوالرات التي يمكن أن ُتْبنى بها دول جديدة وتطَوّ
أخ��رى وتنهض بها شعوب كثيرة من تحت خط الفقر إلى 
مستوى الئق بالحياة اإلنسانية وهنا تقع المسؤولية الكبرى 
على عاتق دول الغرب العظمى )الواليات المتحدة والدول 
األوروبية( التي تقود سياساتها طواقم االقتصاد العمالقة 
التي تفكر بقهر الشعوب وسلب خيراتها كما تقع المسؤولية 
بالدرجة الثانية على الدول التابعة للدول العظمى بسياساتها 

والتي تأتمر بأوامرها وهي مستعبدة ال تملك قرارها وال مالها 
وال حالها بل تتحرك وتنفذ ما تؤمر به من أسيادها )كدول 

الخليج وبعض الدول العربية واإلقليمية(.
- لقد حاول رعاة اإلرهاب تثبيت اسم الثورة على جرائم 
اإلعالمية  اآلل���ة  عبر  والتكفيريين  الظالميين  مرتكبيها 
الفكر  منابر  م��ن  المبتدعة  وال��ف��ت��اوى  المضللة  والخطب 
الشيطاني المدمر تحت اسم الجهاد والخالفة وإلى ما ذلك

أين هي الثورة وقد غيب عنها العقل وحل محله الجهل 
والمال ووسائل التحريض والمخدرات الرتكاب القتل والذبح 

واإلحراق بدم بارد؟
- أهي ثورة وقد أشعلها دوالر النفط بعد أن خططت لها 
أكبر عقول الفكر الشيطاني المدمر في أكاديميات ومختبرات 

الغرب والواليات المتحدة األمريكية؟
- أهي ثورة وقد تشّكلت من شذاذ اآلفاق ومجرمي العالم 

وممن لهم سوابق ومن المطلوبين إلى العدالة؟
- أهي ثورة وقد قامت على قتل كل من يخالفهم الرأي 

في حين ال يوجد أي دين يفتي بقتل اآلخر.
- أهي ثورة ومعظم أمرائها ممن ال يجيدون القراءة وال 

يعرفون إال فتوى األهواء.
- ها هي تلك الثورة تنهار يومًا بعد يوم بعد أن نفض 
التهم  ليكيلوا ألعضائها  منها  أيديهم  وال��م��دب��رون  ال��رع��اة 
والوصف بأقذع العبارات السيما بعد أن امتدت نار جريمتهم 

إلى دول الغرب.
- وأما بعد: وبمقارنة عقلية واعية هادئة فقد قابل شعبنا 
العربي السوري تلك الثورة المزعومة بثورة العقل والشرف 
والكرامة وقد اتضح للعيان ضخامة وحجم المؤامرة التي 
تستهدف أمتنا جمعاء وال سيما قطرنا الصامد المرتكز على 
تكاتف وتكامل بين القائد والجيش والشعب والمستند إلى 
القيم الوطنية والقومية واإلنسانية العليا لقد واجه شعبنا 
العظيم هذه المؤامرة بالصبر والتضحية بالغالي والنفيس 
وتحمل كل ظروف الحصار والحرمان وبتضحيات أبناء جيشنا 
الباسل من الشهداء والجرحى والقتال في أصعب الظروف 
حتى غدا جيشنا مدرسة وطنية عظيمة يضرب بها المثل 
العظيم  النصر  بشائر  وباتت  الصديق  قبل  العدو  قبل  من 
قاب قوسين أو أدنى و سقط الرهان إلسقاط الدولة السورية 
وبدأت دول الغرب بإعادة التفكير جديًا بالتواصل مع الدولة 
السورية في حين ال يزال أبناء تلك الثورة الوهمية قابعين 

في بوتقة أحالمهم.

الثورة 
المزعومة

العقيد لؤي يونس

رأي
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حرب تشرين التحريرية كانت مثااًل ساطعًا 
على انتصار إرادة الشعوب في مواجهة القوى 
التي تحتل أرضها وتحاول استباحة سيادتها 
وث��روات��ه��ا، ف��ق��د ت��وج��ت ه���ذه ال��ح��رب بانتصار 
ال��ج��ي��ش��ي��ن ال����س����وري وال���م���ص���ري ع��ل��ى جيش 
االحتالل اإلسرائيلي، وتم استعادة قسم كبير 
من األراضي العربية المحتلة، وقد قضت هذه 
الحرب على مقولة "الجيش اإلسرائيلي الذي 
على  العربي  المقاتل  ق��درة  وأثبتت  يقهر"  ال 
خوض الحروب الحديثة بما تتطلبه من إتقان 

لألسلحة المتطورة وعلم الحرب الحديث.
ف��ف��ي ال��ج��ان��ب ال���س���وري ت��م��ك��ن��ت ال���ق���وات 
العربية السورية من تدمير خط آلون الدفاعي 
الصهيوني والتقدم في عمق الجوالن المحتل، 
أما على الجانب المصري فقد عبرت القوات 
بارليف  خط  مدمرة  السويس  قناة  المصرية 
الدفاعي الصهيوني، وتمكنت من استعادة شبه 
جزيرة سيناء من قوات االحتالل اإلسرائيلي.

بطوالت  التحريرية  تشرين  شهدت حرب 
ك��ب��ي��رة ق���ام ب��ه��ا ض��ب��اط وص���ف ض��ب��اط وج��ن��ود 
ففي  والمصري،  السوري  العربيين  الجيشين 
اخ���ت���راق تحصينات  ك����ان  ال��م��ص��ري  ال��ج��ان��ب 
الجيش اإلسرائيلي على ضفة قناة السويس 
)المعروف باسم خط بارليف( أشبه بمعجزة 
عسكرية، أما جبهة الجوالن، فقد شهدت صنوفًا 
من البطوالت الفردية والجماعية التي أظهرها 
المقاتلون السوريون بغية تحرير تراب أرضهم 
من دنس االحتالل، ومن أشهر هذه البطوالت 
الحصين  الشيخ  احتالل مرصد جبل  عملية 
المتواجد على أعلى قممه، وهي عملية قامت 
بها وحدات من القوات الخاصة السورية، التي 
منها  مقاتلين  حوامات  ث��الث  بواسطة  أنزلت 
تمكنوا من السيطرة على الحصن بعد معركة 

شرسة استخدم فيها السالح األبيض.
ك��م��ا أدت ح���رب ت��ش��ري��ن ال��ت��ح��ري��ري��ة إل��ى 
االحتالل  براثن  من  القنيطرة  مدينة  تحرير 

اإلسرائيلي الذي قام بتدميرها بالكامل قبل 
الوحشية  على  شاهدة  لتظل  منها،  انسحابه 
بالمعايير  اس��ت��خ��ف��اف��ه��ا  وم����دى  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 

اإلنسانية والدولية.
التحريرية  ف��ي ح��رب تشرين  ن��ك��ون  رب��م��ا 
ق��د خ��س��رن��ا أرض����ًا ه��ن��ا، ورب��ح��ن��ا أرض����ًا ه��ن��اك، 
العربية  إنما، مهما تكن حصيلة هذه الحرب 
- اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة م���ن ح��ي��ث ال���رب���ح وال��خ��س��ارة 
ال��ج��غ��راف��ي��ت��ي��ن، ف��ال��ق��ض��ي��ة ل��ي��س��ت ك��م��ا ت��ري��د 
في  العالمي  ال��ع��ام  ل��ل��رأي  تصويرها  إسرائيل 
محاولة يائسة منها لطمس آثار حرب تشرين 
التحريرية ونتائجها اإليجابية بالنسبة لألمة 

العربية.
ال���ق���ض���ي���ة األس����اس����ي����ة ف����ي ح������رب ت��ش��ري��ن 
انتزع من  المبادرة قد  زم��ام  أن  التحريرية هي 
يد العدو اإلسرائيلي وألول مرة، في تاريخ العرب 
الحديث، فالقرار التاريخي الذي اتخذه القائد 
المؤسس حافظ األسد والرئيس المقتول أنور 
ال��س��ادات ف��ي ي��وم ال��س��ادس م��ن تشرين األول - 
العاشر من رمضان عام 1973يعتبر القرار األكبر 
واألخطر شأنًا، ليس في تاريخ العرب المعاصر 
فحسب، وإنما في تاريخ العالم المعاصر أيضًا، 
فاألمة العربية التي كانت تتلقى الضربات منذ 
مطلع القرن العشرين، وحتى أوائل السبعينيات، 
مرتفعات  في  ق��دم  قدميها،  على  اليوم  تنهض 
وق��دم في شبه جزيرة سيناء، لتوجه  ال��ج��والن 
ألعدائها الصهاينة ضربتين متزامنتين، وتثبت 
للرأي العام العالمي أن العرب هم أصحاب حق.

لقد أدت حرب تشرين إلى تغيير كبير في 
وأكدت  اإلسرائيلي،   – العربي  الصراع  موازين 
هذه الحرب قدرة العرب على تحقيق إنجازات 
كبيرة، إذا ما توحدت إرادة القتال فيما بينهم، 
كما برهنت من جانب آخر على ضرورة أن يمد 
العرب أنفسهم بأسباب القوة وفقًا لمعاييرها 
السترجاع  الوحيدة  الوسيلة  ألنها  الحديثة، 

الحقوق العربية.

حرب تشرين 
وحدت 

اإلرادة العربية
طارق عيسى

رأي
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إذا نظرنا إلى خارطة الوطن العربي من الصومال وما 
حل بها، إلى تونس، وكذلك إلى ليبيا وما حدث فيها ويحدث 
باستمرار، إلى السودان وكيف تم فصل جنوب السودان عن 
دولته األم عام 2011، إلى مصر وما حدث فيها ويحدث 
وإلى العراق كيف تم احتالله من قبل الواليات المتحدة 
التدمير  أسلحة  امتالكه  بادعاء  حلفائها  مع  األمريكية 
الشامل، ولما تم لهم كل ما يريدون أعلنوا أنه ال توجد فيه 
مثل هذه األسلحة، وأنها كانت معلومات خاطئة، وما تبعه 
من أحداث إرهابية حتى اآلن وكذلك إلى اليمن وهو البلد 
العربي المسالم ذو الموارد القليلة، وما يحدث له منذ أكثر 
من عامين، وإلى أمنا الحبيبة سورية وكيف تكالبت عليها 
نوازع الشر المتمثلة بالعصابات اإلرهابية تدمر وتخرب 
في  األساليب  كافة  باستخدام  أكبر،  اهلل  باسم  وتقتل 
ضرب صمودنا فاستخدمت الحرب اإلعالمية، والنفسية، 
والفكرية، والثقافية، والحصار االقتصادي للضغط على 
باستخدام  العسكرية  الحرب  وكذلك  وتجويعه،  الشعب 

المرتزقة من أكثر من 80 دولة بالعالم. 
كل يوم يمر يثبت ألعداء األمة العربية أن اإلسالم 
هو سر ما تبقى من قوتها، ولهذا فإن المعركة بمرور األيام 
تتمخض مع ما يمثله هذا اإلسالم من منهاج وثقافة، يقول 
الكاتب اإلسرائيلي )آلوف هارايفين(: هناك عقبات صعبة 
أمام التطبيع، وأهمها الموقف الثقافي والعقائدي لإلسالم 
والعروبة تجاه إسرائيل، والحل يستدعي ضرورة وجود 

برامج في المجال التعليمي والثقافي. 
إن الدول العربية التي حدث فيها أزمات هي فقط 

دول ذات نظام جمهوري. 
إن مجمل ما حدث في بالدنا العربية ليس مجرد 
صدفة، أو ردة فعل لعمل ما، ولكنه كان نتيجة لخطط 
للمنطقة، وعندما حان الوقت المناسب  وضعت مسبقاً 
لهم بدأوا بالتنفيذ، وليس أدل على ذلك من مشروع برنارد 
لويس الذي اعتمدته الواليات المتحدة األمريكية، لتفتيت 
السيد  إسرائيل هي  فيه  لتكون  وتجزئته  العربي  العالم 
المطاع، لقد تعرض الشباب ألكبر عملية »غسيل دماغ« 
الصهيوني  المشروع  لخدمة  بدأب  يعمل  فريق  به  يقوم 

األميركي. 
القومي  األم��ن  1980 ص��رح مستشار  ع��ام  في   -
األمريكي »بريجنسكي« بقوله: إن المعضلة التي ستعاني 
حرب  تنشيط  يمكن  كيف  هي  المتحدة  الواليات  منها 
التي  األول��ى  الخليجية  تقوم على هامش  ثانية  خليجية 
من خاللها  أميركا  لتسطيع  وإي��ران  العراق  بين  حدثت 

تصحيح حدود سايكس –بيكو؟
- في عام 1995 قامت شركة )ب ب سي( البريطانية 
بنقل التجهيزات الفنية والمهندسين والعاملين للمحطة 
الفضائية التي سميت بعدها بالجزيرة ووضعها في الدوحة 
بدولة قطر لتنفيذ مهامها في جذب المشاهدين العرب. 
سبيل  على  إضافية  فضائية  محطات  افتتاح  وتم 

المثال »صفا، ووصال« لتباشر عملها بإذكاء الفتنة الطائفية 
حيث نهانا اهلل تعالى عنها بقوله: »الفتنة أشد من القتل«.
- في عام 1998 تم افتتاح القناة الفضائية العربية 
لتكمل ما بدأت به الجزيرة وتتابع معها نفس النهج في 

التحضير لما جرى الحقاً في بلدي سورية. 
- في عام 2001م قامت طائرات مدنية من مطارات 
التجارة  أبراج  بضرب  األمريكية  المتحدة  الواليات  في 
العالمية في نيويورك وأماكن أخرى من الواليات المتحدة 

األمريكية.
للتوقف عن تنفيذ ما جاء في اتفاقيات أوسلو قدم 
»ريتشارد بيرل« أحد صقور المجموعة اليمينية مشروعاً 
لنتنياهو في الثامن من تموز 1996، أطلق عليه في اإلعالم 
ديك  من  ُمَوّقعاً  لنتنياهو  الجدد،  المحافظين  »مشروع 
تشيني، وولفيز، وليبي، وبولتون، وبيرل«. مع عدد من قادة 

المجموعة المحافظة وتضمن المشروع: 
- رفض اتفاقيات أوسلو. 

- رفض مفهوم األرض مقابل السالم. 
إلى  الغربية وقطاع غزة  الضفة  - اإلس��راع بضم 

الكيان الصهيوني بصورة دائمة.
أولى  القضاء على نظام صدام حسين كخطوة   -
سورية  في  القائمة  الحكم  أنظمة  من  التخلص  تسبق، 

ولبنان والسعودية وإيران. 
- في عام 2001م تم غزو أفغانستان بزعم القضاء 

على تنظيم القاعدة فيها.
في  عربي  قمة  مؤتمر  عقد  2002م  ع��ام  في   -
بيروت دعت فيه دول الخليج على رأسها المملكة العربية 
السعودية إلى مبادرة عربية تقضي بإعطاء الضفة الغربية 
وقطاع غزة إلى فلسطين، وباقي األراضي الفلسطينية 

إلى إسرائيل. 
- في عام 2003م تم غزو العراق بزعم وجود أسلحة 
تدمير شامل فيه وكان الهدف هو تدمير الجيش العراقي 
والقضاء على هذا البلد العربي الصامد وإعدام رئيسه.

ومن أجل خدمة الكيان الصهيوني أطلقت الواليات 
المتحدة األمريكية »مشروع الشرق األوسط الكبير«. الذي 
يتضمن تفكيك الدول العربية واإلسالمية وإعادة تركيبها 
على أُسس طائفية وعشائرية. ليكون الكيان الصهيوني 

القوة الوحيدة الضاربة في هذه المنطقة. 
لقد تم وضع التصور السياسي لما ُسّمي بالمرحلة 
وغربية  أمريكية  أيٍد  على  العربية  الدول  في  االنتقالية 
وعربية، وتم انجازها في 2010/1/21، وفي الوقت نفسه 
العرب  اإلرهابيين  آالف  تدريب  من  االنتهاء  تم  تقريباً 
المرحلة  بقرب  س��ري  مؤتمر  في  وتبليغهم  واألج��ان��ب 
المنشورة  للوثيقة  الحرفي  النص  اآلن  أورد  االنتقالية، 
الدين  نور  الجزائري  في مجلة »أفريك آزي« للصحفي 
مرداسي، تضع تصوراً مسبقاً لمستقبل سورية في حال 

نجح المخطط اإلسالموي. 

نص الوثيقة: 
 50 إلى  السوري  الجيش  أف��راد  عدد  تخفيض   -

ألف جندي. 
- ال يمكن لسورية أن تطالب بحقها في السيادة على 
الجوالن إال بالطرق السياسية ويوقع الطرفان اتفاقيات 

سالم برعاية الواليات المتحدة، وقطر. 
الواليات  تتخلص تحت مراقبة  أن  - على سورية 
والجرثومية، ومن  الكيميائية  أسلحتها  كل  المتحدة من 
كل صواريخها، وهذه العملية يجب أن تتم على األراضي 

األردنية. 
- إلغاء كل مطالبة لسورية بالسيادة الوطنية على لواء 
اسكندرون، والتنازل لتركيا عن بعض القرى الحدودية، التي 

يقطنها التركمانيون في محافظتي حلب وإدلب. 
- إبعاد كل أعضاء حزب العمال الكردي، وتسليم 
المطلوبين منهم إلى تركيا، وإدراج هذا الحزب على الئحة 

المنظمات اإلرهابية. 
- إلغاء كل المعاهدات واالتفاقيات الموقعة مع روسيا 

والصين في مجال التنقيب والتسليح. 
- السماح بمد أنبوب لنقل الغاز القطري باتجاه تركيا 

ثم أوروبا عبر األراضي السورية. 
- السماح بمرور القنوات المائية من سد أتاتورك 

إلى إسرائيل عبر األراضي السورية.
- تتعهد قطر واإلم��ارات العربية المتحدة بإعادة 
بناء ما تهدم أثناء الحرب في سورية شريطة أن تحصل 
الشركات القطرية واإلماراتية على حقوق حصرية باستثمار 

النفط والغاز السوري. 
- تجميد العالقات مع إيران وروسيا والصين. 

- قطع العالقات مع حزب اهلل وحركات المقاومة 
الفلسطينية. 

يتبين من قراءة الفقرات السابقة الهدف وهو: كسر 
الدولة السورية، والقضاء على مؤسساتها وجيشها كي ال 
يبقى منها إال دولة مجردة من السالح، خاضعة للغرب 
تابعة للوهابية، وللباب العالي التركي، منسجمة مع أهداف 

االستراتيجية األمريكية ومصالح إسرائيل. 
مصادر البحث: 

 – همفر  مستر  )م��ذك��رات  الجيب  كتاب  سلسلة 
اختيار  اإلسالمية(،  البالد  في  البريطاني  الجاسوس 

الدكتور حسين جمعة.
كتاب سورية االستهداف والمؤامرة تأليف الدكتور 

حسين جمعة. 
كتاب الشركات األمنية الخاصة تأليف زبير سلطان 

قدوري. 
كتاب عاصفة على الشرق األوسط الكبير تأليف 

ميشيل رابمو ترجمة الدكتورة لبانة مشوح. 
الربيع  ث��ورات  في  وحلفائها  إسرائيل  دور  كتاب 

العربي – تأليف محمد الحوراني. 

الواقع العربي.. بين األسباب والنتائج
إعداد: العميد املتقاعد عزت سعاد جبالوي



جميل أن نقرأ النص، لكن األجمل أن نؤمن 
بقراءته المتغيرة زمانًا ومكانًا وسببًا، فالمشكلة 
مركونة  ثابتة  زاوي��ة  كرهًا  أو  طوعًا  تركنا  أننا 
في بعض جوانب عقلنا تحت يافطة مقدسة 
ق��ال��وا(، وعندما  يمنع االق��ت��راب منها.. )هكذا 
نكرر أقوال بشر مثلنا منذ مئات السنين وغير 
مسموح لنا أن نسأل من هم؟ وأي علم امتلكوا 
ومن أي مدرسة تخرجوا؟ وما مدى الثقة بهم؟ 
أم  فئويين  مسيسين؟  أم  صادقين  ك��ان��وا  وه��ل 
عصبويين؟ هل كانوا يمتلكون مقومات الحجة 

والمنطق ومشهودًا لكتاباتهم بالواقعية؟! 
كتاباتهم منذ  نقدس  الذين  ه��ؤالء  بعض 
ذلك الزمان، ونركن ألحكامهم، نكفر ونحارب 
بعضنا ك��ن��ات��ج ألق��وال��ه��م وأف��ع��ال��ه��م وف��ت��اواه��م 
السلطانية هم بشر مثلنا، ال قداسة وال مهابة 
أو حصانة ألحد منهم )فالعصمة ال تكون إال 
كما  قياسًا  عليهم  الحكم  في  والحجة  لنبي(، 

نرى اليوم في الحرب التي ُتشن على سورية.
السوريين كنا نعتبرهم قواعد علم  بعض 
ومعرفة وسياسة وحكمة، فإذا هم أوهى من بيت 
العنكبوت، يتآكلون ويؤكلون، يباعون ويشترون 

بدراهم معدودة.
سقطت كتاباتهم وتنظيراتهم كما سقطوا 
السقوط  ه��ذا  السوريين،  أغلب  عيون  هم من 
شجع الكثير منا لكي يسأل أين نحن؟ وما دور 
من شّوه وحرف الكلم عن مواضعه فضّيع سوادًا 

كبيرًا من هذه األمة.
المباشرة في التشخيص رغم وضوح الداء، 
والدقة في وصف ال��دواء، خير وسيلة للعالج، 
ت��ش��ن علينا تنفذ تحت  ال��ت��ي  ال��ح��رب  ي��اف��ط��ة 
ال��ع��ب��اءة الدينية ش��ك��اًل وق���واًل وس��ل��وك��ًا رغ��م أن 

الدين منها براء.
ل���ذل���ك الب����د م���ن ت��ح��دي��د ال��م��ص��ط��ل��ح��ات 
واالختالف،  والتالقي  الحوار  لقاعدة  كأساس 

هناك نقط���������تان:
1- القرآن إلهي التنزيل، بشري التأويل.

2- النص الديني مقدس من حيث المصدر 
ال من حيث المحتوى والتأويل.

قد يكون حان الوقت المتالك الجرأة أواًل 
والقول إننا نختلف حول المعنى وال نختلف 
حول المطلق ألن المطلق ال أحد يعرفه، ومن 
ي��ّدع��ي ذل���ك ف��ه��و م��ش��رك ألن���ه ي��ش��رك ب��اإلل��ه، 
على  يجب  بأنه  والقول  الصوت  لرفع  وثانيًا: 
المؤسسة الدينية، وعلى مختلف المستويات 
واأللوان والتابعية، أن ترفع وصايتها عن الدين 
ألن���ه ف��ع��ل س��م��اوي، وم���ن ث��م ت��رف��ع ي��ده��ا عنا، 
يد  تمتد  أن  قبل  ب��ال��ف��ط��رة،  متدينون  فنحن 
الحدود حيث  وراء  من  إلينا  القادمة  البعض 
إلى  وحولتنا  معتقدنا  وش��وه��ت  فكرنا  ل��وث��ت 
طوائف ومذاهب، شرذمت كل طائفة، وبعثرت 
ك��ل م��ذه��ب، بحيث أص��ب��ح االن��ت��م��اء للطائفة 
والوطن  للدين  االنتماء  من  أعلى  والمذهب 
اهلل محبة. بناء على ماسبق والذي أدى وكناتج 
للتشوه الحاصل، إلى التناحر والتصادم حتى 
الموت كما يحدث اليوم، دعونا نقول إن داخل 
الجامع والكنيسة لمن يرغب بالدخول وضمن 
ق���واع���د س���الم���ة ال���وط���ن وس��م��اح��ة ال��م��ع��ت��ق��د، 
وخارجهما ساحة وطن للجميع، دعونا نسعى 
إلى إنتاج قوانين ترتقي بمواطنية اإلنسان إلى 
مستوى انتمائه لوطنه، كفى محاكم مذهبية 
وقوانين تفصل لكل طائفة ومذهب،  وكنسية 
فيها تكريس للتفرقة في المجتمع وتشكيك 
بمستوى المواطنية وصدق االنتماء، مختصر 
المشهد وطن ومواطن وقانون واحد يطبق على 
تلك  ألن  والمساواة،  االنتماء  فيعزز  الجميع 
المحاكم والقوانين هي انتقاص من مواطنية 
ويتجذر  بمواطنيتنا  نرتقي  عندها  اإلن��س��ان، 
حب الوطن فينا، ويورق الوطن محبة وظالاًل.

ما وراء 
النص

العميد محسن الشيخ ياسني

رأي
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العقيد المتقاعد محمد مخلص حمشو

االستعداد للتقاعد قبل فوات األوان
كم نشعر بالحزن والمرارة عندما   نسمع   فجأة 
خبر وفاة صديق قديم كانت لنا معه ذكريات جميلة 
أن قطعتنا  بعد  أبدآوفي غفلة عنا رحل  تنمحي  ال 
طويآل؟!...  زمنآ  معه  التواصل  عن  الحياة  ظروف 
بل كم سنندم وبخاصة نحن المتقاعدين وفراغ الوقت 
متاح بأيدينا ونملكه بكل أريحيه ونقول بعدها  آه لو 

كنا خصصنا أوقاتاً للتواصل و... و... 
في  التقاعد  ألن  المتقاعدين  أخ��ص  وه��ن��ا 
البعض  عند  يشكل  عادياً بل  حدثاً  الحقيقة ليس 
يدري  وال  عقب  على  رأس��اً  حياتهم  كابوسآ ويقلب 
الحياة وأولها  مع  سيتعامل  كيف  المتقاعد  عندها 

كيف سيشغل وقته ويقضيه؟
أن  ف��ي  الى التفكير  ال��ح��دي��ث  يجرنا  وه��ن��ا 
على  تحتم  ب��ات ض���رورة  ل��ه  واالس��ت��ع��داد  التقاعد 
واالهتمام  نفسه  مراعاة  مسؤولية  وحده  المتقاعد 
بكل شؤونه هو تفكير واجب وليس تفكير ترف.فعلى 
فرضية ان امتد العمر طويال بالمتقاعد بعد تقاعده 
التصرف  وحسن  التفكير  جدية  تكمن  عندها  هنا 
والتدبير كي يتسنّى له على األقل التحكم بعمق حياته 
وعرضها. بدالً من إضاعة العمر كله في روتين ممل 
فارغ يجعل من فترة التقاعد فترة مدمرة له،  يستهلك 
فيها حياته بدالً من أن يستثمرها ويندفع في أفعال 
والجهد  الوقت  فيها  يهدر  مسبقا  م��دروس��ة  غير 

وربما المال 
مابعد  فترة  هي  للمتقاعدين  فترة  أخطر  ان 
التقاعد وخاصة اذا كان المرء فيها يجهل الكثيرمن 

شيء  كل  قبل  المتقاعد  على  الحياة  عندها  أمور 
ان يكون متبصرآحكيمآ يوازن ما يعرض أمامه من 
على  وهو  قبال  يألفها  لم  التي  األم��ور  مستجدات 
األم��ور  زم��ام  ولتكون  التقاعد.  قبل  وظيفته  رأس 
بيده واليدعي بعدها الفشل وأن كل الظروف كانت 
ضده، مستخدمآ اإليحاءات السلبية،  ليندب حظه 

ويهزم ذاته.    
ونعود لما بدأنا به المقالة، إن من بعض تلك 
تعّود  أصدقاء  ترك  التقاعد  في  المستجدة  األمور 
يومياً، وفقد صداقات وزماالت دامت  على رؤيتهم 
اعتاد  كثيرة  أم��ور  عن  فيها  توقف  ط��وال  سنوات 
عليها سنوات ممتدة. كم يتمنى المتقاعد في سره 
إني  ويقول  التقاعد  بعد  الحياة  يعيش صخب  وهو 
أدركت مبكراً المعنى الحقيقي للسعادة في التواصل 
مع الناس. فمعظمنا ال يدركها إال متأخراً فالسعادة 
حالة ذهنية ال ترتبط بالمال أو المنصب أو الشهرة 
بجهد  نيله  يمكن  اختيار  السعادة  إن  الوظيفة..  او 
أقل وتكلفة أبسط. ومفاهيم  لولبية الحياة المدنية 
تحتم علينا ان ال نكون متمسكين باألفكار التقليدية 
ونحن بالخدمة ذلك ان بعض المتقاعدين قد يتأثر 

اجتماعياً ونفسيآ بعد احالته على المعاش.
فالتقاعد يعتبر مرحلة هامة في حياة اإلنسان 
تحدث له فيها نقلة طارئة مما قد تؤثر عليه وأهم 
المتقاعد  بقاء  هو  العمل  بعد،ترك  يواجهه  متغير 
لفترات طوال قد  المنزل  قابعا في  االشغال  خالي 
الشؤون  كل  في  تدخله  إلى  والملل  القلق  مع  تؤدي 

المنزلية، ما يتسبب في حدوث خالفات تصل أحياناً 
إلى الطالق، بعد عمر طويل من االرتباط، او تسمع 
أن بعض المتقاعدين قد تحولوا الى رّواد مقاهي او 
إلى سائقين ألسرهم، اواقتصر دورهم على مالحقة 
الهاتف  او دفع فواتير  الدولة  معامالت األوالد في 
والماء والكهرباء، وكل السبب في هذه المنغصات هو 
لو  انه  التقاعد ذلك  أنه لم يؤسس لمرحلة ما بعد 
كان قبال قد استعد للتقاعد لعرف كيف يتعامل مع 
جني  فترة التقاعد فترة  من  وجعل  والوقت  الناس 

الثمار وحصاد تعب السنين
ف��ي  ان  ح���ق���آ  يطرح نفسه هل  وس�������ؤال 
المختصون  محنة؟  وب��داي��ة  مهنة  التقاعد نهاية 
فوات  ينصحون باالستعداد للتقاعد  قبل  النفسيون 
مفهومهم  تحديد  في  البعض يذهب  إن  إذ  األوان 
له  تتيح  الحياة  من  مرحلة جديدة  بدء  انه  للتقاعد 
التعمق واالهتمام بجوانب أخرى منها لم يتسن له فعلها 
أيام الوظيفة، منها السفر وممارسة الرياضة وتعزيز 
العالقات األسروية بشكل أفضل من ذي قبل وآخرون 
هم من النباهة اذ تراهم يستعدون للتقاعد وتقلباته 
المفاجئة وذلك باتخاذهم خطوات لمواجهة مشاكل 
التقاعد المختلفة والقيام بما يثمر الحياة ومنها انه 
هوغان:  واجتماعيآ. تقول  بل  وماليآ  نفسيآ  يستعد 
بعد التقاعد ألنهم  باالكتئاب  الناس  بعض  "يشعر 
يشتاقون إلى مكاتبهم"، وتضيف أنه "يجب على هؤالء 

التفكير في كيفية قضاء وقتهم"
صعوبات التقاعد التي يمكن أن تواجه المتقاعد 
ال يعني أن يستسلم لها.. فلكل فترة من فترات حياة 
من  هي  الصعوبات  بعض من  وأن  جمالها  اإلنسان 
صنع الفرد ذاته ويمكنه التحكم بها.. أو التأثير فيها 
إليه  والتخفيف من حدتها ما أمكن... ان ما يصل 
اختار  اختياراته.. فإذا  نتيجة  هو  حياته  في  الفرد 
من  خاليآ  سهاًل  حياته طريقاً  بداية  في  المتقاعد 
المسؤولية. تكون حياة التقاعد بعد ذلك صعبة. وإذا 
اختار طريقآ بنى فيه نفسه واستعد للتقاعد تكون 
النتيجة بعد ذلك حياة أسهل ويمكن ان يكون لديه 
القدرة في مواجهة الصعوبات الناتجة عن التقاعد 
وفقدان العمل. وليعلم المتقاعد ان التقاعد مرحلة 
حتمية البد ان يمر بها كل من يعمل، وهذه المرحلة 
لها  استعداده  بمقدار  يسرها  أو  صعوبتها  تتحدد 
وكيف يراها حسب شخصه وطبيعة المجتمع... وربما 
يصادف المتقاعد أن من حوله يعملون ضده ويخبرونه 
أنه طاعن في السن ال يستطيع أن يقوم بما كان يقوم 
به في السابق تثبيطا للهمه، لكن الحقيقة ان النشاط 

الجسدي والعقلي ضروري للسعادة ومتعة الحياة.
اخي المتقاعد:

ت��ج��اوب م��ع اآلخ���ري���ن،ال ت��رف��ض االس��ت��م��اع 
وتقول  المحاوالت  أب��واب  جميع  تقفل  آلرائ��ه��م،وال 
مستحيل أن أغّير نفسي، وال ترمي بمشاكلك على 
اآلخرين وتلومهم عندما تخسر عالقة معهم. انظر 
إلى نفسك أوالً ثم احكم على غيرك. ولتعلم أخيرأ أن 
التمني يجّنب االنسان بذل الجهد وبذا تضيع حياتك 

هباء في دروب األماني فكن واقعيآ.
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ولد الشهيد في محافظة حماه بلدة أم الطيور عام 
واإلعدادية  البيان  مدرسة  في  االبتدائية  درس  1971م 
في إعدادية جرجرة وحصل على الثانوية العامة الفرع 

العلمي عام 1989م.
كان طالباً متفوقاً في مراحل الدراسة وكان محط 
تقدير وإعجاب من مدرسيه، كان مميزاً بأخالقه العالية.
التحق بأكاديمية األسد للهندسة العسكرية بحلب في 
1989/11/1 وتخرج منها برتبة مالزم 1 مهندس اختصاص 
ميكانيك عام 1994م بتقدير جيد جداً، لينتقل إلى حياته 
العملية بالتدريب والتأهيل. عين في كلية الشؤون الفنية 
ميكانيك  كمهندس  باختصاصه  مدرساً  وك��ان  بحمص 
تابع تحصيله العلمي ونال درجة الماجستير باختصاصه 
من أكاديمية األسد عام 2011م، أحيل إلى التقاعد في 
2015/7/1، انتسب إلى رابطة المحاربين القدماء عام 

2015م.
وكان حبه للوطن وعشقه للجيش والقوات المسلحة 
قد دفعاه إلى االنتساب للفيلق الخامس بشكل تطوعي 

بعد تشكيله وقاتل في صفوفه.
وكان له شرف المشاركة في معارك البادية وشارك 
بتحرير مدينة تدمر وعدد من المناطق وقاتل في مدينة 
بسحب عدد  وقام  والمجدل  معرزف  قرية  وحرر  حماه 
من الدبابات التي أصيبت في المعارك ضد العصابات 

اإلرهابية.
وشارك في اقتحام قرية بطيش وشارك باسعاف 
الجرحى وظل يقاتل مع رفاقه حتى استشهد في مزرعة 

سنجر بتاريخ 2017/4/14.
الشهيد متزوج وله ثالثة أوالد.

تقول زوجته نسرين خليل النجار:
بغصة يعتصرها األلم ممزوجة بدموع فرح الشهادة 
وبكل فخر واعتزاز وشموخ أنا زوجة الشهيد ياسر العلي 
الذي كان يعتبر الوطن كاألم ال يفرط به وال يساوم عليه 
تربى على الشهادة والصدق واألمانة وحب الوطن فكان 
لعائلته وأوالده  مثاالً لألخالق الحميدة والرجولة محباً 

وأفتخر وأعتز بشهادته.

لذكراهم  واح��ت��رام  إج��الل  بكل  ننحني  وجعلونا  الخالدين  ف��ي سجل  أس��م��اءه��م  سجلوا  لمن  طوبى 
وبطوالتهم، أقل ما يمكن أن يقال فيكم بأنكم الكواكب المضيئة التي لن تخبوا أنوارها، بدمائكم الطاهرة 
كتبتم الخلود لشعبنا وبدمائكم ستبقى راية الشهادة خفاقة، تنحني الكلمات ويضمحل خيال المبدعين 

عندما يراد بها مديحكم ووصفكم.

الشهيد العقيد المهندس 
ياسر علي العلي
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يفوُح العطُر من دمَك انسكابا

ُحٍبّ ربيَع  العيوِن  في  وألمُح 

ش��ب��اُب عمري وف��ي��َك  تشريُن 

كأسًا البعِث  رحيُق  وأترعني 

مستنيرًا زن��دي  نضاُل  فشَب 

ون���ادى ي��ا ش��ب��اُب ال��ع��رب هبوا

وهَبّ الشعُب في تشريِن يمحو

أم��س��ت��ل��َب ال���دي���اِر وأن����ت ل��ٌص

وجبت األرض ميمنًة ويسرى

ب���ك���ل درٍب األب��������اة  والح�����ق�����َت 

ش��آم ال��ع��رِب ي��ا ش��اَم المعالي

وأش���رق���ِت ال��ن��ف��وس ب��ن��ور فكٍر

سيٌف أن��َت  المعالي  أتشرين 

يشُد بمقبِض السيِف اقتحامًا

أت��ش��ري��ن ال��م��ع��ال��ي أن����َت روٌح

وجاَء البعُث يعقُد فرح عرسي

وك���ان البعث ث���روة ك��ل شعبي

وي���روي قصَة األم��ج��اِد فخرًا

نبضًا السمِر  بالزنود  ويبعث 

المفدى البعث  قائد  وأش��رق 

نفوٌس ازدحمْت  وفي جنباتِه 

ف��ك��ان ال��ب��ع��ث ب��ع��ث��ًا ل��ألم��ان��ي

وشبُل تشرين قد جددَت فينا

تبنيه مجدًا المدى  ه��ذا  لنا 

قلٍب دفؤها في كل  وشمسك 

أال ي���ا أي��ه��ا األس�����ُد ال��ُم��ف��ّدى

بنا وطالْت البالُء  فقد ط��ال 

فليَس سواَك لألهداِف يمضي

وليس سواَك سيٌف في دياري

ألن���َك ق��د وه��ب��َت ل��ه الشبابا

من األهداِب ينسكُب انسكابا

ت��ك��ام��ل ف��ي��ك زه����وًا وان��ت��س��اب��ا

م���ع���ت���ق���ًة وق������د ط���ي���ب���ا ش���راب���ا

بنوِر الجيش وافترس الهضابا

متى طقتم ألرضكُم استالبا

ْت خ��راب��ا دي���اج���ي���َر ل��ك��م ُول��������َدّ

سرقَت ربيع أهلي والخضابا

وص���ي���ّرَت ال��ج��دي��َد ب��ه��ا يبابا

وف���ي ق��ل��ِب ال��ش��آِم غ����رزَت نابا

وج��ي��ش��ك ل��ل��ف��داء زك���ا وط��اب��ا

سقاها البعُث من دمه الشرابا

يشُد إلى العال الهمَم الصالبا

انتسابا ل��ه  األب�����اُة  ف��ي��ن��ت��س��ُب 

اق��ت��راب��ا ازدَت  ب��س��م��ات��ه��ا  إل���ى 

ف��غ��ن��ي��ت ال��ب��ط��ول��َة وال��ش��ب��اب��ا

السحابا محبتها  من  يعانق 

ل����ُه ش�����اُم األب������اِة َغ������َدْت ك��ت��اب��ا

س��خ��ي��ًا َق�����ْد ُأِع������َد ل���ه ال��رك��اب��ا

َق��ْد ش��َدّ اإلهابا أب��و الفرسان 

دِت ال���ض���راب���ا ������ات َت��������َع��������َوّ أب������َيّ

وت��ح��ري��رًا وف��ت��ح��ًا واح��ت��س��اب��ا

غالل البعث فازداد اختصابا

ونرغُب أن نطال بَك الشهابا

ت����ج����ّدُد ف���ي���ِه أن���س���ج���ًة ِع���ذاب���ا

وقد أعَدْدَت شعبك والهضابا

أظافُر خصمنا وَغ��َدْت ِحرابا

ي�����ذوُد ل��ه��ا وي���دف���ُع م���ا أص��اب��ا

زك���َيّ ال��ح��ِد ق��د ع��ش��َق الترابا

حكمت فرح

وفنونثقافــــــــــةوفنونثقافــــــــــة وفنونثقافــــــــــةوفنونثقافــــــــــة وفنونثقافــــــــــة
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اللواء المتقاعد د. جابر إبراهيم سلمان
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���الم ِ ُ�������ِم���ْي���ُت ف���ل���ل���َسّ أن�����ا إن ن��������

وإل���ي�����������َك ي���ا ت��ش��������ري��ُن ِص�����ْرُت

ف���ي���َك أَنّ  ُي������ْع������زى  وإل������ي������َك 

م����ا ت���ش���ري���ُن! واخ����ُت����ِص����َر ال����َزّ

ت����ش����ري����ُن! وان����س����َك����ب����ْت ب���َخ���ا

ت���ش���ري���ُن! واْخ�����َض�����َلّ ال���َج���ِدْي����

ف������إذا اْل�������َم���ِس�������ْي���رُة َوْم��������ُض ب��ا

ت��ش��ري��ُن َف��ْت��ٌح م��ن ري���اِض الّل�

ت�����ش�����ري�����ُن ن������ْص������ٌر ُم�����ْس�����َت�����ِق�����ٌرّ

ال����� إرادِة  ب������ْع������ُث  ت�����ش�����ري�����ُن 

����ْ ������اُر أن�������� ������ْي������َق������ُل ال������َب������َتّ وال������َصّ

ص�����َه�����واُت�����ك َال�����ُج�����ّل�����ى وَخ����ْي�����

ُ�������ِم���ْي���ُت ف���ل���ل���ّس���الم ِ أن�����ا إن ن��������

������َك ف�������ي دم���ي ت����ش����ري����ُن! ُح������ُبّ

وأَلن�����������َت ف���������ي ُل������َغ������ِة ال����ق����ِرْي�����

ْ�������ِر ال����ب����دي����ِع ���ث�������� وألن����������َت ل���ل���َنّ

�����ف�����ا �����������ٌة ه����������ذي ال�����ِصّ  أزل�����������َيّ

��ن��ًا ْ�����ت��ِف��ْض ُم��ت��ح��ِصّ ق���ال���وا: ان������

واْرَف������������������ْع ج����ب����ي����َن����َك ع����ال����ي����ًا

َت���َخ���ْف ُخ�����ط�����اَك، وال  �����ْر  َج�����ِسّ

واْس������������َرْح ب�����َط�����ْرِف�����َك ق����اص����دًا

ف���ل���ل���ّس���الم ِ ُن�����ِم�����ْي�����ُت  أن������ا إن 

ت����ش����ري����ُن! ُك�����ْن�����َت ش����������رارَة اْل�����

وب������ِ�����َك ال��م��ح��ي��ُط ال��َي��ْع��ُرب������ِ�����ُيّ

����������ِت����������ْي وال����������ي����������وَم ه�������������ِذي ُأَمّ

أَي�����ِق�����ْظ�����ه�����ا ي�����ا ت�����ش�����ري�����ُن! ه���

ت�����ش�����ري�����ُن َخ������ْف������َق������ةُ ج������اِن������ٍح

ْ�������������َب������ُة م�����������اِرٍد ت������ش������ري������ُن َوث��������������

ت������ش������ري������ُن ِوْق����������َف����������ُة ص�����ام�����ٍد

وخ������ري������ُف������َك ال�������ّدام�������ي رب����ْي�����

ت����ش����ري����ُن! ن���ح���ُن ال����ّص����اِم����ُدو

ت��ش��ري��ُن! َوْج���ُه���َك ُم���ْش���ِرُق ال���

����������ٌة وِرَس���������������������ال���������������������ٌة ع����������رب����������َيّ

وإذا اص��ُط��ِف�����ْي��ُت ف��ِل��ْل��ُح��َس��ام ِ

وَق�����ْب�����ُل ك���ن���ُت م����ن ال���ُح���ط���امِ 

�������المِ  َب�������������وادَر ال�������َح�������ْرِب ال�������َسّ

ح��ام ِ َزَم��ِن ال��ِزّ ْعُب ف�ي  ُن الَصّ

ِ �����آم  ال�����َشّ ُرؤى  �����آِم  ال�����َشّ ب��������ِ�������َي���ِة 

�����ُب، وأَورَق��������ْت ِح���َم���ُم ال���ك���المِ 

رَق���������ٍة َت�����ِس�����ْي�����ُر إل������ى األم���������امِ 

������������ِه َم��������������ْزُه��������������ُوّ ال��������َم��������َق��������امِ 

ف����������وَق ه�������ام�������اِت ال������ِع������َظ������امِ 

���ِل ب���اح���ت���رامِ  �����وط����ِن ال���ُم���ج���َلّ

���َم���امِ  �����َت، وَط���ْل���َع���ُة ال����َب����ْدِر ال���َتّ

������ٌل، ل��ي��س ل��ي��س ل��ه��ا ُح������ُدوُد

وإذا اص��ُط��ِف�����ْي��ُت ف��ِل��ْل��ُح��َس��ام ِ

أب�����������دًا ع����ل����ى َم�����������ِرّ ال�������ّزم�������اِن

���ْع���ِر ال��ب��َي��اِن ����ِض م���واِس���ُم ال���ِشّ

ول����ل����ب����ل����ي����ِغ ِم����������َن ال����م����َع����ان����ي
ُت، وما اْسَترَقّ من الج�ِ��َناِن)1(

����م����اِن َف������َل������َك ال���������م���������َداِرُج ُس����َلّ

وداِن ُ���������������ٍوّ  َم�������ْدن�������� ب������ي������َن  م�������ا 

���ْول���ج���اِن ف���ال���ُع���ْم���ُر َرْه������ُن ال���َصّ

وط���ن���ًا ي��ع��ي��ُش ع��ل��ى األم��ان��ي

وإذا اص��ُط��ِف�����ْي��ُت ف��ِل��ْل��ُح��َس��ام ِ

���المِ  ���ِج ب���ال���َسّ ���َغ��َض��بِ ال���ُم���َدَجّ

َي������ِص������ْي������ُر َف��������ْخ��������رًا ل������ألن������امِ 

���ه���ا ب���ْع���ُض ان���ق���س���امِ  ق���د َم���َسّ

اعتصامي وب��ه��ا  ُأّم���ت���ي،  ����ذي 

������َخ������ةٌ َت�������ُج�������وُد وي����������ٌد ُم������َض������َمّ

������ُن������وُد وع����ل����ي����ه ت����ن����َع����ِق����ُد ال������ُبُ

����م����وُد وإل�����ي�����ِه َي����ْن����َت����ِس����ُب ال����ُصّ

��������ٌع ُم��������ْم��������ِرٌع، ول�������ه ال�����ُع�����ُه�����وُد

َن�����ُذوُد َن، وع����ن ِح��م��ى َوَط������ٍن 

���ع���م���ى َوُق�������وُد ، ل���ِل���ُنّ �����َق����س����م����اِتِ

ّ�����������اب�����ٌة، ول���������َك ال�����ُخ�����ل�����وُد وث������������

وفنونثقافــــــــــةوفنونثقافــــــــــة وفنونثقافــــــــــةوفنونثقافــــــــــة وفنونثقافــــــــــة

بين
الُحَسام 

والّسالم )*(

اللواء المتقاعد د. جابر إبراهيم سلمان

يستمُدّ  واألرب��ع��ني  ال��راب��ع��ة  ال��ذك��رى  التحرير يف  تشرين  إّن���ه 
ألَقه من عزائم الّرجال الّرجال.. صانعي انتصارات تشرين.. 

الصفحة األنصع يف تاريخ أمِتنا احلديث.. 

واالنقالُب  املواجهة،  يف  اجلديدة  األبجديُة  التحرير  تشريُن 
اجلذري يف اخلارطة السياسية للمنطقة، وجسُر عبور اإلنسان 

العربي إلى الضفة التي استعاد فيها لقبه، واسترَدّ كرامَته..

)*( من وحي قول القائد الخالد حافظ األسد ف�ي السادس من تشرين األول 

عام 1973م: »نحن ُدعاُة سالٍم، ونعمل من أجل الّسالم لشعبنا ولكِلّ شعوِب 
العالم، وُندافع اليوَم من أجل أن نعيَش بسالم...«. 

)1( ما اْسَترّق: أي ما َمَلَكه أو استحوذ عليه أو استولى.

> < > < >

> < > < >

> < > < >

> < > < >

> < > < >

> < > < >
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قص����������ة قصي������رة

في  وحصرها  كلها  الخمس  حواسه  جمع 
الجالس على طوله خلف طاولة طويلة،  الرجل 
تتفحص عيناه أوراقاً تقِلّبها يداه وتضربها بأختام 

حمر وزرق.
ليس الطابور الواقف فيه طوياًل، كما هي 
الوقود وآالت صرف  طوابير األفران ومحطات 

الرواتب المركونة أصاًل في زوايا ضيقة..
كان يحصي عدد الواقفين أمامه ويتمنى لو 

أنهم أكثر قليال..
تحرك الرتل وظَلّ واقفاً سارحاً في حيرة 
أيرجع خطوة للوراء أم يخطوها لألمام وليكن ما 
سيكون!؟.. لم يكن خائفاً.. لكنه موجوع من أثر 

عملية تجميل ال تُرى في المرآة!.
نكزت امرأة بأصابع يدها كتفه وقالت بكل 

لطف وبابتسامة محايدة: تفضل باإلسبانية.
قلياًل،  أكثر  أو  بشهر  هنا  إلى  مجيئه  قبل 
باللغة  الجاهزة  والجمل  المفردات  بعض  تعلم 
وهي  حفظهم..  على  ذاكرته  وشكر  اإلسبانية، 
ذاكرة الفنان المتخمة بفنون الديكور والهندسة 

المعمارية للعالمين القديم والجديد..
خطا خطوة إلى األمام، خطت نبضات قلبه 
خمس خطوات إلى األختام، وخطوة واحدة إلى 

الخلف..!
قبل خمس سنوات أنذرته زوجته، وهي االبنة 
الوحيدة المدللة لعائلة دمشقية عريقة من داخل 
سور دمشق القديم، كما كانت تقول أمها متباهية، 

وتعِيّره بنسبه القريب وبجنسيته المزدوجة.. 
جاءت نبرتها عبر الهاتف بين تهديد ووعيد: 
أنا راحلة بولدَيّ إلى أوروبا، فهذه الحرب هنا ال 
تطاق وهي ال تعنيني.. جواز سفري يؤهلني للسفر 
أينما أردت.. أنت لن تستطيع اللحاق بنا لكنك 
وإرس��ال  الولدين  سفر  على  الموافقة  تستطيع 

المبلغ المطلوب شهرياً وإال..!
رد عليها ببرودة أعصاب: حاضر..

كان يوسف هادئ الطبع، قليل االنفعال حين 
يكون األمر خارج اهتمامه، يعلم بأن شرخاً كبيراً 
وقع بينهما قبل الحرب وزاد اتساعاً بعدها.. لم 
يعد يرى العالقة معها إال كعالقة الجابي بحصالة 

في  البيت  خ��ارج  أوق��ات��ه  جل  يقضي  النقود.. 
تخطيط وتنفيذ أعمال الديكور لمسلسل أو فيلم.. 
يكتم قهراً في قلبه خوفاً على ولديه. يعود إلى 
بيته بعد كل فرصة عمل ويضع كل ما يجنيه في 
درج زينتها وعلى مرأى منها، يبتسم وال تبتسم.. 
صارا من عالمين مختلفين على وسادة واحدة.!

جاءته الموافقة لدخول دولة اإلمارات قبل 
وقت قصير من سفرها، فقد كفله مالك شركة 
ديكور  لتنفيذ  المخرج  إص��رار  على  بناء  إنتاج 

مسلسل عربي..
بعد  خمسة  شهور  قبل  ذاته  المنتج  اتصل 
المسلسل  في  حلقة  آخ��ر  تصوير  من  االنتهاء 
التاريخي وطلب منه أن يستعد للسفر إلى المغرب 
الشقيق، إلنتاج مسلسل طويل عن حرب طوائف 

األندلس.
ربتت ذات المرأة على كتفه بكفها فاهتزت 
كتفه  تحت  ينتفض  قلبه  ف���وران  م��ن  أصابعها 
األيسر. لمح بطرف عينه اعتذاراً في ابتسامتها 

فخطا الخطوة الثانية كأنه الوجي الوحُل!..
والمراجع  كتبه  حقائب  أع��َدّ  شهرين  قبل 
للسفر إلى المغرب مع كامل طاقم العمل، لكن 

خمسات..!
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القنصل المغربي طلب منه )فيزا( لدخول بلده.. 
هو الوحيد الذي لم يستطع الحصول على الفيزا، 
وقد قال له القنصل بلباقة مفتعلة وبلغة عربية 
مهدمة: آسف يا أستاذ يوسف، أنتم لكم وضع 
مختلف عن باقي الجنسيات! وال يوجد من يكفلك 
في مراكش وإن كنَت مهندس الديكور الشهير.!

عرف أنه محاصر هنا، وما إقامته الطويلة 
في هذه اإلمارة المضيافة، إال ألنه مملوك لكفيل 
الضخم  اإلن��ت��اج  ه��ذا  لكل  الممول  هو  مواطن 

لتاريخ هزيل..
كان طلب الفيزا قبل ذلك وبعده مرفوضاً في 
ُعمان وعمان وبيروت.. وال تزال كلمات موظف 

إحدى السفارات الشقيقة تصفع روحه: 
فلسطيني وسوري أيضاً! كيف لي أن أضع 

هذا في جملة مفيدة؟!.. 
تُهمتان هما عيناه وال يريد أن يضع فوقهما 

أية نظارة سوداء أو خضراء.
ال��ش��وارع السود  ف��ي  خ��رج يمشي وح��ي��داً 
العريضة، وعلى الجانبين ترتفع شواهق أعمدة 
الغامق  البللور  تحاصر  وهي  الملون  اإلسمنت 
والشفيف.. ديكورات هذه المدن تذكره بشقيقتيه 

وال  ت��راه  بيٌت  بيوت(  )بيت  تلعبان  كانتا  حين 
تعيشه.!

كان الليل في أوله، والناس كأنهم في أول 
النهار.. كل في سيارته الفخمة أم الدفع الرباعي 
إلى  أوالده���م  يصطحبون  ال��س��داس��ي..  ورب��م��ا 

)الموالت( والمطاعم..
من  يمشي  اللهب  إم���ارة  ف��ي  هنا  أح��د  ال 
غير سيارة.. إال العمال الهنود وبعض الوافدين 
الجدد.. هو لم يكن جديداً، لكن رخصته ال تؤهله 
لقيادة سيارة في نظام سير أشد انضباطاً من 

آداب الطعام، على مائدة حماته في بيته.. 
يسري في الشارع االصطناعي الطويل كأنه 
جبال  من  المقطوعة  الصخور  فهذه  يسير..  ال 
مرصوصة  فهي  البحر  هذا  عن  غريبٌة  بعيدٍة، 
نخلة  ج��ذَع  تمتد  قهر،  على  قهراً  بعضها  فوق 
يطفو صخراً على ماء! وقد غطى بطنَها العريَض 
اإلسفلُت المطرزُ باألبيض ليمتد لساناً يلعق المياه 

الراكدة وال يستطعم ملحها..
ركض عامل بزيه الهندي الكامل إال من ريشة 
كانت يوماً ما تزِيُّن عمامته، ووقف في وجه طفلين 
حاشهما  السريالنكية،  خادمتهما  من  هاربين 
بذراعيه وسلمهما إليها، لم يتبادال الشكر باللسان 
على  السود  عيونهما  لكن  باليدين،  التحية  وال 
أوالدهم في القارة البعيدة قالت أكثر من حنين..
فايكنغ يحوشكما اآلن  أُيّ  سامر وسمير.. 

أيها المشاغبان؟
سلمى ابنة األكابر أسمت ولدينا على الحرف 

األول من اسمها، وكادت أن تعطيهما كنيتها!؟ 
قصة إعجاب قصيرة عاشاها تحت مسمى 
حب.. هو مهندس الديكور الالمع، وهي الجميلة 
والمدللة تبحث عن ثوب زفاف باهظ الثمن.. كان 
في األربعين وهي في الثالثين.. كالهما يشعر بأن 
قطار العمر انطلق من محطة العنوسة.. فاتفقا..
لكن أمها طحنت أحجار قلعة دمشق على 
رأسها حين عرفت أن من اختارته ليس من عائلة 

دمشقية معروفة ويسكن في مخيم!..
تقدم هذه المرة خطوة ثالثة من غير تنبيه، 
على  بالرد  مشغولة  خلفه  الشقراء  فالسائحة 

رسائل هاتفها الجوال بالصوت والصورة.
نصحه النطاط أن يتقدم للحصول على جواز 
سفر وجنسية دولة في أمريكا الجنوبية، مقابل 

كل ما جناه من عمالت صعبة وسهلة.
كان قد اشتكى لصاحبه راشد النطاط لوعة 
البعد عن ولديه فقط، وسياج الحدود.. وأكد أنه 
ال يحب العيش في أوروبا وال يريد اللجوء إليها، 
األول  اللجوء  من  أشد  هو  ما  المذلة  من  ففيه 
ألبيه وأمه من قبل أن يولد بكثير.. فقد مات أبو 
يوسف وحسرة أنفاس البالد اختنقت في رئتيه..
- هذا كثير يا راشد.. مئة ألف دوالر! تعني 
خمسين مليون ليرة سورية وأكثر.. مقابل خمس 

أوراق في جواز سفر!.
- ال.. ليس كثيراً أن تشتري بها وطناً! أال 

تريد أن تكون مواطناً دائماً بدالً من تهمة وثيقة 
السفر المؤقتة! ألم تلفظك المطارات والحدود؟ 
كم مرًة أودعوك مستودع التسفير كأنك بضاعٌة 

ْع ما كنت فيه وكن غير أنت.. فاسدة؟! وَدّ
رد يوسف غير آبه بما سمعه: لكنني أنا... 

وأنا أنتمي!
وبعد صمت حزين وبانكسار الشفتين ولعثمة 
. اللسان قال: بلى.. فأنا بال وطن..! وبال ولدَيّ

وأردف  أيضاً  سماعه  ع��دم  راش��د  تعمد   
مزهواً بنصيحته: سيكون لك وطن حتى ولو كان 
في حوض األمازون يا صديقي.. سترى ولديك، 

تذهب وتعود إلى أي بلد متى شئت.
ازدادت دقات قلبه أكثر حين خطا الخطوة 

الرابعة.
استلم الجواز الجديد قبل أربعة أيام، حفظ 
اسمين  ى  وتهَجّ الغريبة  وكنيته  الجديد  اسمه 
مكان  لفظ  مرات  د عدة  ورَدّ وأبيه  آخرين ألمه 
والدته الجديد في آخر الدنيا.. لم يبق منه إال 
صورته وتاريخ مولده فالشعر األبيض في رأسه 

وذقنه ال يكذب..
أعطى الكيس األسود وفيه مئة ألف دوالر 
أن  صاحبه  من  وطلب  المواطنة،  لبائع  أخضر 
الجديد  إلى وطنه  يقرضه بضعة آالف ليذهب 
ومن هناك يسافر كمواطن محترم ليرى ولديه، 

فقد سأله الصغير حين اتصال على سكايب:
- أنت بابا؟ قالت لنا ماما: بابا راح.. )إنَت 

كبير.. إنَت مو بابا(.
هو يحزن لكنه ال يبكي فكثيرة هي الدموع 
المكياج  على  تنساب  يراها  ك��ان  التي  الكاذبة 
مدرارة من أعين الممثلين بال حزن.. وألنه مصٌرّ 
ته من ابنة حماته، خطا الخطوة  على استعادة أبَوّ
الخامسة فصار وجهاً لوجه أمام ضابط المطار..
حصارها  م��ن  الخمس  ح��واس��ه  انفرطت 
وبدأ يشم ويسمع ويرى لكنه ثابت اإلحساس وال 

ينطق.. كل شيٍء في هذا البلد مختلف:
أص���وات���ه���م.. سحنات  ال��ب��ش��ر..  رائ���ح���ة 

وجوههم.. حتى أن الماء هنا له طعم السمك.
قلَّب الضابط صفحات جواز السفر وكتب 
شيئاً على جهاز الكومبيوتر.. ثم نظر إليه بارتياب 

وسأله عن اسمه وأين كان؟..
رد بالعربية الصارمة من غير تردد: أنا... 

أنا يوسف منصور الرمالوي..
وقف الضابط فصار طوله مترين وهو يرطن 
بكل لغات العالم ما عدا العربية.. لم يكن يوسف 
يستمع إليه وال يهمه إن كانت أختام النجاة ستهوي 
على الجواز بموافقة الدخول أم ال.. فهو لم يعد 

موجوداً أمامه هنا.. 
هذا ظلي ولست أنا، وهذا الجواز ال يعنيني.. 
نسي ابن الرملة في لحظِة رجوع إلى دمشق 
والمخيم كل ما حفظه في صفحات الجواز، وتذكر 
من غير حزن أو ندم أن خمس أوراق بخمسين 

مليوناً ال تشتري وطناً..!



رواية )المرصد( لحنا مينه: 
مقاتلونا يحررون مرصد جبل الشيخ

العميد المتقاعد د. نزار بني المرجة

ال زلت أذكر حديث رفاق السالح في أول تشكيل مقاتل كان لي شرف الخدمة في 
صفوفه في حياتي العسكرية وهو )القوات الخاصة( في الجيش العربي السوري..، 
عن زيارات األديب العربي السوري الكبير حنا مينه لتشكيلنا المقاتل عقب حرب 
التي تلتها، ولقاءاته مع أولئك  تشرين التحريرية وحرب الجوالن وجبل الشيخ 
األبطال البواسل الذين تم اختيارهم لتنفيذ مهمة تحرير مرصد جبل الشيخ، حيث 
كان يدون كلماتهم وأحاسيسهم بمصداقية عالية بلغته األدبية الراقية، مترجمًا 
مواقفهم البطولية ومشاعرهم الحميمية الصادقة تجاه أرضنا المقدسة وتجاه 
أهلهم وذويهم وأبناء شعبهم، في لحظات نادرة من التاريخ..، ولتبرز بعدها إلى النور 
روايته الرائعة )المرصد( التي تشكل توثيقًا لتلك الملحمة األسطورية لجيشنا 
أكاديميات  يتم تدريسه في  أنموذجًا  بعد  والتي أصبحت فيما  السوري..،  العربي 

وكليات العلوم العسكرية في العديد من جيوش العالم..
وفي روايته يقدم الروائي الكبير حنا مينه صورة متكاملة، ال تقتصر تفاصيلها 
على معركة مرصد جبل الشيخ فحسب، بل تتسع لتشمل مشاركة مختلف صنوف 
األسلحة في البر والبحر والجو، ولتصبح هذه الرواية بالتالي لوحة بانورامية تجسد 
بطوالت مختلف تشكيالت جيشنا العربي السوري، وأكثر من ذلك فرواية )المرصد( 
تسجل بأمانة واقع وأحاسيس مجتمع بكامله، من خالل مجريات تلك الحرب المجيدة 
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المستويات..،  كافة  على  وانعكاسها 
وأبعد من هذا وذاك، فنحن نالحظ 
حنا مينه وهو يستحضر التاريخ عبر 
ربط واقع وبطوالت تشرين.. بأمجاد 

العرب الغابرة..
التاريخية  الدقائق  وص��ف  في 
التي سبقت تلك الساعة التي انطلقت 
اليوم  ذل��ك  في  الحرب  ش��رارة  فيها 
)عقارب  مينه:  حنا  يقول  المجيد، 
الساعة فيما تبقى من وقت ال تقطع 
بين رقم ورق��م، فمع كل تكة  مسافة 
تنقضي ثانية، ومع انقضاء كل ثانية 
يودع الزمن مرحلة الماضي، وتقترب 
تلك اللحظة الكبيرة المجيدة..، لألمر 
عهدين،  بين  فاصاًل  سيكون  ال��ذي 
قبل تشرين وبعده، فك القائد الكبير 
على  ووضعها  معصمه  م��ن  ساعته 
حابساً  فيها  ي��ح��دق  راح  ال��ط��اول��ة، 
أنفاسه، وتوسعت حدقتاه معهما رقعة 
العقربان،  تقارب  واتسعت..  الساعة 
إنها الثانية ظهر السادس من تشرين، 
الوطن،  يحيا  ال��ح��رب،  ساعة  دق��ت 
الحرب:  أرك���ان  م��ن  الضباط  وردد 
يحيا الوطن، وتعانقوا، ضجت القاعة 
بهم، انتقلوا في الزمن من مرحلة إلى 
أخرى، انتصبت قاماتهم، وقال القائد: 
أيها األخوة! ها هي الساعة التي كنا 

ننتظر..(
ويتابع حنا مينه وصفه النطالقة 
)في  الحرب/المعجزة:  تلك  ش��رارة 
الساعة الثانية بعد الظهر ظهرت /

الميغ/ في السماء، كان ظهورها يعني 
بدء معركة المرصد..

إنها الحرب، هذه التي كثيراً ما 
سمعوا بها، وكثيراً ما شكوا في أمرها، 
ونوعاً  األوه��ام،  من  وهماً  وحسبوها 
من التعزية عما في الصدر من أسًى، 
وموعداً لن يتحقق في يوم من األيام..

ال��ح��رب  أن  آم��ن��وا  ف��ق��ط  اآلن 
ك��ان  ال���ذي  م��وع��ده��ا  وأن  حقيقة، 
في  واقعاً  قد صار  الغيب،  في  غيباً 
حساب الزمن، وأن قرارها التاريخي 
تهدر به المدافع على الجبهة، وتعلنه 
ال��ط��ائ��رات،  م��ن  المقذوفة  القنابل 
مواقع  باتجاه  المنطلقة  والصواريخ 
العدو، واإلرادات اإلنسانية المتحررة 
استشعروا  طالما  الذين  للمقاتلين 
قيوداً غير مرئية على تطلعاتهم نحو 
فعل يزيل من نفوسهم عقدة حزيران.

في هذا الجو العاصف بانفعاالت 
بالغة التوتر، بالغة الحماسة واإلشراق، 
ه���درت م��ح��رك��ات ال��ح��وام��ات التي 

عليها أن تنقل مجموعات االستطالع 
والحماية واالقتحام والهبوط الرأسي 
في  ارتفعت  وحين  ال��م��رص��د،  على 
الفضاء، كان الجنود بداخلها يتنفسون 
ال��راح��ة م��لء ص��دوره��م، لقد دقت 
أعتقوا  أيضاً  هم  أخ��ي��راً..  الساعة 
مشاعرهم، وسيفتحون لها السدادات 
للوطن،  تضحيٍة  ك��ل  ويهبون  اآلن، 
لألمة، لألبناء، لألحفاد، وسيهبطون 
العذب  ه��واءه  ويعبون  الجبل،  على 
تحرير  نصيبهم  من  وسيكون  النقي، 
العلم  وسيرفعون  ف��ي��ه،  قمة  أع��ل��ى 
بأشعة  ويغتسل  ال��ري��ح  م��ع  ليخفق 

الشمس(
عملية  لتفاصيل  وص��ف��ه  وف��ي 
الكبير  أديبنا  يتابع  المرصد  تحرير 
الهبوط  حوامة  قائد  كان   ..( قائاًل: 
الرأسي على المرصد ينتظر اإلشارة 
العاصف  الهدير  وسط  الطيار،  من 
لطائرات /الميغ/ في الجو، وانفجار 
المرصد  على  المتساقطة  القنابل 
وحواليه، وقصف المدافع في هضبة 
المرصد،  عليها  يطل  التي  الجوالن 
وارتفاع الدخان والنار في كل مكان، 

الذي  التمهيدي  القصف  هذا  وك��ان 
حرث المنطقة حرثاً، ضرورياً لتشكيل 
الحوامات  هبوط  يغطي  ناري  ستاٍر 
رن  وق��د  االق��ت��ح��ام،  إل��ى  المندفعة 
ال��ج��رس ف��ي ح��وام��ة ال��ه��ب��وط على 
/استعداد/  القائد  وصاح  المرصد، 
وفتح الباب فاندفع منه الجنود، وهرع 
كل منهم شاهر السالح، وفوجئت قوة 
العدو على سطح المرصد بالطلقات 
ال��ن��اري��ة ف��ي زخ���ات م��اط��رة، كأنما 
السماء تمطر رصاصاً يرتطم بالسطح 
كل  في  نافذاً  عنه  ويرتد  االسمنتي 
من  اإلسرائيليون  وهرع  االتجاهات، 
على  زمالئهم  لنجدة  المرصد  قلب 
المعركة  دارت  وع��ن��دئ��ٍذ  ال��س��ط��ح، 
العنيفة التي كان ينتظرها حسن، ولمع 
الشمس  وهج  تحت  األبيض  السالح 
فيما الدنيا من حول المرصد تتفجر 
بالقنابل والنار والدخان، والبناء يهتز 

كأن األرض توشك أن تميد..(
عن  مينه  حنا  ال��روائ��ي  وينقل 
فيها  دون  التي  /م/  المقاتل  مفكرة 
الحرب  انتهاء  بعد  اللحظات  تلك 
ووصفها قائاًل: )كانت العقبة.. عدم 

وجود خريطة للمرصد من الداخل.. 
ومناعاته  لتصميماته  تقريبي  شكل 
أح��اط  فقد  األق���ل،  على  وأسلحته 
العدو قلعة المرصد بسرية استعصت 
على االستطالع، ولم يكن لدينا تصور 
األلغام  كانت حقول  داخله،  في  عما 
المبثوثة أمامه بعيدة عنا بين 10 إلى 
النار  نقتحم  ونحن  فقط،  متراً   50
في حيز ضيق ال مجال فيه للمناورة 
وتفادي المرور من شبكة الرشاشات، 
المباشرة..  المواجهة  وضع  في  كنا 
سبيل  وال  ورش��اش��ات��ه��م،  أجسامنا 
إلى تفادي النار..، إن تحرير مرصد 
يعد  الشروط  ه��ذه  في  الشيخ  جبل 
واجهناه من  ما  أن  معجزًة، وال شك 
المخاطر  وم��ن  القاتلة،  المصاعب 
التقدم  إمكانية  انعدام  من  الرهيبة، 
خارقة،  بطولية  انتحارية  بعملية  إال 
يسمح بوضع هذه المعركة إلى جانب 
أصعب المعارك الحربية في التاريخ، 
من حيث االستحالة واالستماتة معاً، 
في  واالستماتة  االقتحام..  استحالة 
وبغير  للنفس  حساب  بغير  سبيله، 
تردد وبغير التفكير إال بالوصول إلى 
هذه القلعة الشيطانية لعدٍو نباغته في 
عز النهار، ولوال عنصر المباغتة التي 
العدو واستعدادنا،  لنا غرور  ضمنها 
لما كان في وسع جيش كامل أن يقتحم 
مرصداً بهذه الحصانة، وفي مثل هذا 

الموقع االستراتيجي المنيع(
)ال��م��رص��د(  رواي���ة  أثبتت  لقد 
للروائي حنا مينه أن الحدث التاريخي 
الخام  المادة  بالتأكيد  العظيم يشكل 
والفنية  األدب��ي��ة  لألعمال  المثالية 
وتخلد  وت���ؤرخ  توثق  التي  ال��خ��ال��دة، 
بالتالي الحدث العظيم وأبطاله، الذين 
هم عينة من مجتمع أو شعب يتطلع 
إلى رفع الظلم والحيف الذي ارتكبه 
بحقه المحتلون المعتدون والحاقدون، 
ولتكون تلك األعمال األدبية فيما بعد 
حافزاً ألبناء شعب يخطو بثقة واقتدار 
لصنع مستقبل النصر والكرامة ألمة 
عظيمة كانت قادرة دوماً على اجتراح 
المعجزات لسبب جوهري هو تجذر 
إنساننا العربي بأرضه واختياره طريق 
أو  الشهادة  لتحقيق هدف  التضحية 
النصر، تلك الحقيقة التي عبر عنها 
الوصية  الروائي حنا مينه بما يشبه 
قال:  عندما  )المرصد(  روايته  في 
أن  يعني  الحق،  صاحب  يقاتل  )أن 
ينتصر..، فجدي قال ألبي: /ما ضاع 

حق وراءه مطالب/(!
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ال��س��ل��ي��ب ح���ق���ي  دون  م��ق��ت��ل��ي  أرى 
ال���م���ب���ت���غ���ى ه�������و  ب�����������الدي  ودون 

ي�����ل�����ُذّ ألذن��������ي س����م����اع ال��ص��ل��ي��ل
وي���ب���ه���ج ن���ف���س���ي م���س���ي���ُل ال����ّدم����ا

وج���س���م ت���ج���ن���دل ف�����وق ال��ه��ض��اب
ت�����ن�����اوش�����ه ج��������ارح��������ات ال����ف����ال

ب�����األرج�����وان األرض  دم������ه  ك���س���ا 
وأث�����ق�����ل ب���ال���ع���ط���ر ري������ح ال��ص��ب��ا

ل���ع���م���رك ه������ذا م����م����ات ال����رج����ال
ف���ذا ش����ري����ف����اً  م�����وت�����اً  رام  وم������ن 
»عبد  المقاتل  الشهيد  شاعرنا  كان  وهكذا)1(، 

الرحيم محمود« يجد لذة ما بعدها لذة بسماع صليل 
السالح في المعركة وأن نفسه يفرحها منظر الدماء 
التي تسيل من أعدائه، وأن يرى من حوله الشهداء 
السماء  نسور  وتقاسمتها  أش��الؤه��م  تناثرت  وق��د 
الحمراء  الدماء  سالت  وقد  المفترسة،  والوحوش 
القانية ونثرت رياح الصبا عطورها، وهذا هو الموت 

الشريف الذي يبتغيه.
في  الجزائري،  العربي  القطر  في  ثورة  وتقوم 
الفاتح من شهر تشرين الثاني لعام 1954م، وتقدم 
ويتم  أبنائها،  من  باآلالف  الشهداء  البطلة  الجزائر 
مؤازرة هذه الثورة من قبل جميع أبناء الوطن العربي 

وتبقى قضية فلسطين ومأساتها، من أهم ما تعرض له الوطن العربي من آثام االستعمار 
َد شعب عربي آمن من أرضه في عام 1948م، وحلت محّله شراذم وفلول  البريطاني، حين ُشِرّ
ى ذلك في شعر الشعراء العرب، والسيما شعراء  شعوب من شتى بالد العالم كّله، وقد تجَلّ
الشهيد عبد  والشاعر  »أب��و سلمى«  الكرمي  الكريم  إبراهيم طوقان، وعبد  فلسطين، مثل 
الرحيم محمود الذي يذكرنا بالشاعر الشهيد عبد اهلل بن رواحة، فقد سقط الشهيد عبد 
الرحيم محمود في معركة الشجرة يوم 1948/7/13 وهو يقاتل العدو الصهيوني محققًا ما 

تمناه عندما قال في قصيدته »الشهيد«:

العميد املتقاعد أحمد سعيد هواش

شهداء على دروب التحرير 
من فلسطين إلى تشرين 

بالمال واألرواح، حتى تحصل الجزائر على استقاللها 
في حزيران 1962م فينشد الشاعر الجزائري محمد 
األخضر السائحي فيقول ذاكراً فضل الشهيد بنيل 

االستقالل:
ش��ه��ي��د أّي  ال���ش���ه���ي���د،  ل���ح���ن  ذاك 

ق�����دس�����ت�����ه ج����ب����ال����ن����ا وال������ش������ع������اْب
ج��ري��ح أّي  ال����ج����ري����ح،  ل���ح���ن  ذاك 

ه��������ّده ال�����ب�����رد وال����ض����ن����ى وال�����غ�����اْب
أنَّ������ت ال����ج����زائ����ر  م�����ن  ل���ح���ن  ذاك 

وع����ل����ى َوْق������ِع������ه ال����س����ن����ون اجل�������داْب
لمساعدة  وذلك  لنفسه،  االستعمار  يثأر  ثم 
ضد  ثورته  تأجج  في  الجزائري  للقطر  العرب 
العدو الفرنسي، باإلضافة إلى المد الثوري الذي 
كان يمثله القطر العربي المصري بقيادة الرئيس 
الناصر والذي بلغ ذروته في  الراحل جمال عبد 
تأميم قناة السويس، مما دفع االستعمار الفرنسي 
واإلنكليزي واإلسرائيلي إلى التورط بعدوان غادر 
لئيم على القطر العربي المصري الشقيق وكانت 
معركة بور سعيد عام 1956م التي أبدى فيها الشعب 
العربي المصري ضروباً من الشجاعة والبسالة، 
حكومته  مع  السوري  العربي  الشعب  وقف  وقد 
الوطنية وقفة صلبة ضد العدوان، واستشهد البطل 
يتلقى  كان  الذي  البحري  الطالب  جمال«  »جول 
التدريب في الكلية البحرية في االسكندرية، حين 
صمم على المشاركة برد العدوان البحري، وكان 
الستشهاده الوقع الرائع، وقد أشار الشاعر عبد 
الكريم الكرمي لذلك في قصيدته »أغنية الموج« 

في مدينة الالذقية فقال:

دراسات أدبي�������ة
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ه���������ذه ت������رب������ة ال�����ب�����ط�����ول�����ة ف���اخ���ش���ع
وال�������ث�������م امل������ج������د ط��������ارف��������اً وت����ل����ي����دا

ه�������ي أرض������������ي وك����������ل ي����������وم ش����ه����ي����ٌد
وخ��������ل��������ودا ع������������زة  األرض  ي������ه������ب 

ويشاء القدر أن تصاب األمة العربية بنكسة 
الهجمة  بوجه  وجيشها  ويصمد شعبها  أليمة، 
الدعاية  إثر  على  لها  تعرضت  التي  الشرسة 
الصهيونية المغرضة التي شنها للتأثير نفسياً 
إسرائيل  ع���دوان  إث��ر  العربي  المواطن  على 
الغادر الذي شنته صباح يوم 5 حزيران 1967 
على ثالث دول عربية مجاورة ألرض فلسطين 
المحتلة هي مصر وسورية واألردن، وكان لألدب 
دوره الكبير في الصمود والمقاومة واالستعداد 
المحتل  الوطن  للثأر بخاصٍة في شعر شعراء 
وسميح  درويشن  ومحمود  زي��اد،  توفيق  أمثال 

القاسم. 
وقد سقط المئات من الشهداء العرب في هذا 
العدوان الغادر، هاهو الشاعر محمد منذر لطفي 
يرثي الشهيد المقدام الطيار »ناصح علواني« الذي 
استشهد في أول يوم من معارك الشرف في حرب 
قصيدة  في  الشاعر  فقال  1967م،  عام  حزيران 

)نجم ال يغيب( نقتطف منها )2(:
أي������ا ف���خ���ر ال������رج������ال.. وأن�������ت ع��ن��دي

م����ن األب������ط������ال... ع���ق���ب���ان���اً... ف��ح��وال
ت����ه����وي أل�������ق�������اك  أن  ع�������ل�������َيّ  ي�������ع�������ُزّ 

وي�����ط�����وي�����ك ال������ث������رى ن������س������راً ج��ل��ي��ا
»أن�������اص�������ح« ي������ا م�����ن�����ار اخل�����ل�����د ف��ي��ن��ا

وي����������ا ب������ط������ًا حت����������دى امل���س���ت���ح���ي���ا
وك�������ي�������ف... وذك����������رك اخل�����ف�����اق ب���ك���ٌر

وق��������د م����ث����ل����ت ف������ي ال����ع����ل����ي����اء ج��ي��ا
نعم، لقد كان المقدام الطيار الشهيد »ناصح 
متكافئة  غير  معركة  دخل  ونسراً  بطاًل  علواني« 
مع طيران العدو اإلسرائيلي مصمماً على تحدي 
سبيل  في  رخيصة  حياته  ودف��ع  صهيون  بواشق 
الوطن، ومثله سيبقى منارة خالدة تضيء لألجيال 

طريقها نحو العزة والفخار.
وكانت المقاومة الفلسطينية التي أجج نارها 
الفدائي العربي الفلسطيني والسوري، والذي كثف 
المحتلة،  العربية  باألرض  البطولية  عملياته  من 
العيسى:  سليمان  السوري  العربي  الشاعر  يقول 
في  العربية  والمقاومة  بداية  الفدائي...  »العمل 
أرضنا المحتلة، وفي غير األرض المحتلة بداية... 
نواة  أول  لفلق  بداية  جديد؛  نوفمبر  فاتح  بداية 
عربية، تهز المقبرة الضخمة الهائلة.. تحرك مائة 

مليون رئة معطلة«)3(..
ويصدر سميح القاسم شاعر األرض المحتلة 
منظومة عن الفداء، وفيها يهتف)4(، وقد استشهد 

فدائي بأحد المعارك:
�����ن�����اً ب���ث���ي���اب���ه خ������لّ������وا ال����ق����ت����ي����ل م�����ك�����َفّ

خ����لّ����وه ف����ي ال���س���ف���ح اخل���ب���ي���ر مب����ا ب��ه
ه����ل ت���س���م���ع���ون؟ دع������وه ن����س����راً دام���ي���اً

ب�����ن ال����ص����خ����ور ي���غ���ي���ب ع�����ن أَح���ب���اب���ه

خ����لّ����وه حت����ت ال���ش���م���س حت���ض���ن وج��ه��ه
ري����������ح م�����ط�����ّي�����ب�����ٌة ب������������أرض ش����ب����اب����ه 

وع���ل���ى ال���س���ه���ول ال��ص��ف��ر رج����ع ن��دائ��ه
ي�������ا آب�������ه�������اً ب�������امل�������وت ل������س������ُت ب�����آب�����ِه

..... و كان تشرين، الذي أعاد لألمة العربية 
كرامتها المهدورة، فكان الربيع في وسط الخريف، 
ففي السادس من شهر تشرين األول عام 1973م، 
قام الجيشان العربيان في دولتي المواجهة مصر 
وسورية بحرب تحريرية شاملة السترداد األرض 
العربية المغتصبة، وقد أوشكت دولة العدوان على 
الهزيمة بل هزمت فعاًل، لوال أن أنقذتها حليفتها 
التضامن  تحقق  وقد  )أمريكا(...  الحنون  وأمها 
واختلط  وفعاًل  ق��والً  المعركة  أرض  على  العربي 
النجيع العربي على صخور الجوالن ورمال سيناء، 
وغنى الشاعر حامد حسن لهذا اليوم األغر فقال)5(:

ت���ش���ري���ن... ل��ل��ه م���ا أع���ط���ى وم����ا وه��ب��ا
ج�����از ال���ن���ج���وم م�����دى واق����ت����اده����ا لُ��ع��ب��ا

م����ر ال���ص���ب���اح، ون���ي���س���ان ال���رب���ي���ع ع��ل��ى
ت���ش���ري���ن ف���اس���ت���وه���ب���اهُ زه�������وة وص��ب��ا

����دُت ال��ض��ل��وع له أغ��ل��ي��ت ت��ش��ري��ن، َم����َهّ
ب���ي���ت���اً ف����رش����ُت ل����ه ال���ع���ي���ن���ن وال���ه���دب���ا

ل����و رف ف����ي ك����ل ق���ل���ب ي���ائ���س ه����درت
ف����ي����ه األم������ان������ي وق�����ب�����ٌر ه�����ام�����ٌد وث���ب���ا
أما الشاعر »سليمان العيسى« فيشيد بدماء 
الشهداء التي روت بطاح الجوالن، ورمال سيناء، 

فيقول من قصيدة بعنوان )فرسان تشرين( )6(:
رب����ان����ا ف������ي  ي����ن����ب����ت  ال������ش������ه������داء  دم 

ق������ن������ادي������ًا ي������ض������يء ب�����ه�����ا ال����ن����ض����ال
ه����ذا أق����������ام  ي������ا  ال�������ش�������ه�������داء..  دم 

م������������داد امل�������ب�������دع�������ن.. وي���������ا خ����ي����ال
»ه��ارون  الفلسطيني  العربي  الشاعر  وي��رى 
عام  التحريرية  تشرين  حرب  في  رشيد«  هاشم 

1973 عودة للتاريخ العربي الوضاء فيقول: 
ع��������ودوا إل������ى ال����ت����اري����خ ي����ا ك����ل امل��ن��ى

ع����������وداً ل���������ه.. ول���ت���ف���ت���ح ال���ص���ف���ح���ات
وي���ل���وح »خ����ال����د« ف���ي ال����رج����ال وع��ق��ب��ة

و»ال�����غ�����اف�����ق�����ي« وت�����زخ�����ر ال����ط����رق����ات
ومنذ القديم وحتى الزمن الحاضر لم ينقطع 
فقد  العربية  أمتنا  في  والتضحية  الشهادة  سيل 
سال الدم القاني وسقى األرض الظامئة فأنبتت 
شقائق النعمان واألقحوان بدم الشباب والشابات 

بعمر الورد: 
م����������واك����������ٌب م���������ن ش���������ه���������داء ال�����ع�����ا

مت����ش����ي إل�������ى امل��������وت ب���ع���م���ر ال��������ورود
تضحي  محيدلي«  »سناء  الشهيدة  وهاهي 
بروحها في الجنوب اللبناني، بعد أن ألحقت خسائر 
كبيرة بجنود العدو اإلسرائيلي فيقول الشاعر جابر 

خير بك)7(:
ي����اب����ن����ة امل�����ج�����د وع�����ط�����ر ال����ك����ب����ري����اء

ال���س���م���اء أذن  ف�����ي  رَنّ  ن����ش����ي����داً  ي�����ا 
ي��������ا ف�������ت�������اة م��������ن ب�������������ادي ف�����ج�����رْت

ب�����ال�����دم ال����ق����ان����ي ص���������روح ال�����دخ�����اء

ك���ت���ب���ت ب�����ال�����دم ف�����ي وج�������ه ال���ض���ح���ى
ال�����ش�����ع�����راء رواه  م�������ا  ب�����ي�����ت  أل���������ف 
في  وشابات  شباب  من  الشهداء  مواكب  إن 
ال��دم��ار ف��ي الكيان  ي��زرع��ون  ال���ورود وه��م  عمر 
معرفة  على  أكيد  لدليل  المصطنع  اإلسرائيلي 
الطريق الصحيح للنضال، إن دماء البطالت أمثال 
شهيدات  من  وغيرها  محيدلي«  »سناء  الشهيدة 
اللبناني وهن يواصلن ملحمة  فلسطين والجنوب 
البطولة لن تذهب هدراً، وستحصد ثمارها أمتهَنّ 
هاهو  واس��ت��ق��الالً،  تحريراً  بعدهم  م��ن  العربية 
الشاعر العربي المصري »حسن فتح الباب« يشيد 
بالشهيدة »سناء محيدلي« أيضاً بقصيدة من شعر 

التفعيلة مطولة نقتطف منها)8(:
من ذا الذي يحفر قبره المخضب

الشهيد
بين صدور القتلة؟
من ذا الذي يُبْدلنا
بالجيف المهترئة

طلعتك المغيَّرة المستبشرة
بالموت للحياة

خة أكفانك المضَمّ
بالدم والطيوب
وحنطة الجنوب

من يا عروس الجنوب؟
خولة  حفيدة  س��ن��اء،  الشهيدة،  البطلة  إن 
والخنساء؛ إنها سنى من نور، مكانها تحت الغمام 
ما  وخير  المهج،  في  ومقامها  الجبال،  ذرا  وفي 
تطبق عليها األهداب، منارة مضيئة لألجيال، وإن 
أمة أنجبت مثل الشهيدة »سناء« أمة لن تموت ألنها 

خالدة بفضل شهدائها الخالدين... 

هوامش:
كامل  جمع  محمود،  الرحيم  عبد  دي��وان   )1(

السوافيري اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين 
»الشهيد«،  1974، من قصيدة  بيروت  العودة  دار 

ص 120.
)2( تداعيات بين يدي أبي العالء المعري ديوان 

شعر: محمد منذر لطفي منشورات اتحاد الكتاب 
العرب بدمشق 1998م.

)3( لمياء الجابري مختارات من شعر المقاومة 

للمختارات  العيسى  سليمان  الشاعر  مقدمة  من 
ط/2/ دمشق أيلول 1970م.

)4( البطولة في الشعر العربي الدكتور شوقي 

ضيف سلسلة اقرأ )331( دار المعارف بمصر يوليو 
)حزيران( 1970 ص 157.

)5( لك القوافي، وزارة الثقافة، دمشق.

سليمان  شعر   /  3 ج  الكاملة  المجموعة   )6(

العيسى دار الشورى بيروت 1985.
)7( بيادر عطر، ديوان الشاعر جابر خير بك 

من منشورات مجلة الثقافة بدمشق عام 1996م. 
)8( مجلة اآلداب صاحبها الدكتور سهيل إدريس 

بيروت العدد )7 9( تموز 1985.
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هناك تعريف للسعادة في علم النفس يقول: )السعادة هي حالة إدراك مليئة 
بالرضى والوعي( كما يعّرفون الوعي بأنه: )ضرب عالٍي من التفكير(. ويمكن أن نفهم 
من هذين التعريفين بأّن السعادة هي حالة فكرية تتناسب طردًا مع رقّي الفكر وعكسًا 
مع انحطاطه. وباعتبارها فكرية فهي تنبع من داخل اإلنسان فقد قال تولستوي: 
)إن أبواب السعادة الحّقة تفتح من الداخل(. وُيجمع المهتمون بأن كل ماهو موجود 
في الخارج ليس إاّل انعكاسًا لما هو في الداخل وليس العكس وحتى نغّير ما هو في 
الخارج يجب أن نغّير ما هو في الداخل فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: )ال 

يغّير اهلل ما بقوم حتى يغّيروا ما بأنفسهم(.

آراء

لننظر إلى عدٍد من موظفي دائرٍة واحدة وبظروف 
متشابهة للجميع جند أن شعورهم جتاه عملهم مختلف 
من شخٍص آلخر فهناك املستاء وغيره الامبالي وآخر 
سعيد هذا الذي استطاع أن يعي أّن مكانته الوظيفية 
التي بذل جهوداً كبيرة للوصول إليها هو بحاجة إلى 
مردودها املادي وينتظر أن يترقى فيها بينما املستاء 
مثًا قد ينظر إلى وظيفته ويقارنها بوظيفة أخرى 
متميزة قد تكون ليست من حقه هنا يشعر بالتعاسة 
فقد قال شكسبير: )إذا لم تكن سعيداً فذلك ألّنك 

تطلب ما ليس لك وتنسى ما عندك(.
ويجب أن ال ننسى املال أو الثروة فهي ضرورية 
وقد يعتبرها البعض أّنها كل شيء لكن واقع احلياة 
السعادة  صاحبها  منح  على  ق��ادرة  غير  إنها  يقول 
فعندما تزداد وتتضخم تنقلب إلى هّم دائم: فقد قال 

ميخائيل نعيمة شعراً:
 َقَلّ ما أملكه... َقَلّ ما ميلكني
 زاد ما أملكه... زاد ما ميلكني

وكان كونفوشيوس قد قال: )إن السعادة تتكّون 
من رغبة املرء فيما ميلكه اآلن( والسيد املسيح )ع( 
علّمنا بأن نترك اخلوف من املستقبل وهّمه للخالق وأن 
نعيش ليومنا فقط حيث قال: )خبزنا كفاف يومنا(.

روايته  في  كويلو  باولو  ذكرها  لقصة  ولننتقل 
الشهيرة )اخليميائي( من أّن:

السعادة  سّر  ليكتشف  ابنه  أرس��ل  كبيراً  تاجراً 
طويلة  أياماً  الّشاب  الرجال حكمًة فسار  أكثر  عند 
في الصحراء إلى أن وصل إلى مدخل قصٍر جميٍل 
على قّمة جبٍل حيث يعيش هذا احلكيم الذي يبحث 
عنه، وبدل أن يلتقي رجًا مباركاً بسيطاً فقد دخل 
ويخرجون  يدخلون  جتاّر  كثيف،  بنشاط  تعّج  صالة 
وأناس يثرثرون، وفي إحدى الزوايا فرقة موسيقّية 
مائدة  هناك  وكانت  ه��ادئ��ة،  أحل��ان��اً  تعزف  صغيرة 
عليها أطيب وأشهى ما تنتج تلك البقعة من العالم، 
وهذا هو احلكيم يتحّدث مع هذا وذاك، وكان على 
يأتي دوره  أكثر من ساعتن حتى  الّشاب أن يصبر 

ليحّدث احلكيم.
أصغى احلكيم إلى الّشاب الذي شرح له سبب 
زيارته لكّن احلكيم أجابه: أن ال وقت لديه كي يكشف 
له سّر السعادة وطلب منه القيام بجولة في القصر 

ثّم العودة ليراه بعد ساعتن.
أريد أن أطلب منك معروفاً، أضاف احلكيم   •
وهو يعطي الّشاب ملعقة كان قد صّب فيها قطرتن 
من الزيت، أمسك امللعقة بيدك طوال جولتك وحاول 

أن ال ينسكب الزيت منها.
أخذ الشاب يهبط ويصعد سالم القصر مثبتاً 
إلى  ع��اد  ساعتن  وب��ع��د  امللعقة  على  دائ��م��اً  عينيه 

حضرة احلكيم.
العجمي  السجاد  رأيت  إذاً، هل  احلكيم:  سأله 

املوجود في صالة الطعام؟
ه��ل رأي���ت احلديقة ال��ت��ي أم��ض��ى الكثير من   •

املهندسن سنوات عشر في تنظيمها؟
• هل الحظت أروقة مكتبتي الرائعة؟

كان على الشاب املرتبك أن يعترف بأنه لم يَر 
شيئاً من كل هذا على اإلطاق فشاغله الوحيد كان 
أاّل تنسكب قطرتا الزيت اللتن عهد له احلكيم بهما.
قال  وتعّرف على عجائب عاملي،  ُعد  حسناً:   •
له احلكيم فا ميكن الوثوق برجٍل جتهل البيت الذي 

يسكنه.
اطمأن الّشاب أكثر وأخذ امللعقة وعاد يتجّول في 
القصر معيراً انتباهه هذه املرة لكل روائع الفن التي 
كانت معلقة على احليطان وفي السقوف، رأى البساتن 
واجلبال احمليطة بها وروعة الزهور واإلتقان في وضع 

كل واحدة من هذه الروائع في مكانها املناسب.
وعند عودته إلى احلكيم روى ما رآه بالتفصيل.

• ولكن أين قطرتي الزيت اللتن كنت قد عهدت 
إليك بهما.

أنه قد سكبها  امللعقة والحظ  إلى  الّشاب  نظر 
دون أن يدري..

حسن قال احلكيم: هناك النصيحة الوحيدة   •

العميد المتقاعد نسيم ابراهيم

إلى في حضرة السعادة تنظر  بأن  هو  السعادة  لك: سر  التي سأقولها 
عجائب الدنيا كلّها ولكن دون أن تنسى أبداً وجود 

قطرتي الزيت في امللعقة.
• ومما يروى أيضاً: أن هناك رجًا بلغ به الغنى 
درجة شعر معها أن احلياة أصبحت با معنى فصار 

محبطاً وبداخله استياء عميق.
• حول ثروته إلى أشياء ثمينة وجواهر ووضعها في 
كيس كبير على ظهره وبدأ رحلة البحث عن رجل قد 
يستطيع أن يقدم له حملة من السعادة ويعطيه باملقابل 
ما يحمله في كيسه، صادف الكثيرين دون جدوى إلى 
أن وصل إلى قرية فيها حكيم وعندما سأل عنه أخبروه 
أّنه يتأمل حتت شجرة بالقرب من القرية وليس هناك 

من أحد يستطيع أن يشفيه إاّل هذا احلكيم.
شعر الغني بإثارة كبيرة عندما قال للحكيم: كل 
ما جمعته من األموال في حياتي في هذا الكيس وهو 

لك إن منحتني حلظة سعادة.
إليه احلكيم دون أن يجيبه إلى أن حّل  استمع 
باجتاه  به  وال��ف��رار  الكيس  باختطاف  فقام  الظام 
القرية، فاحلكيم يعرف طرقات القرية بينما الغني 
يجهلها بالطبع. وأخذ يجري خلف احلكيم ويصيح: 
لقد س��رق ه��ذا ث��روت��ي وأصبحت ش��ح��اذاً، وخ��ال 

املطاردة أضاع احلكيم في طرقات القرية.
عاد احلكيم للشجرة ثانية ووضع الكيس مكانه 
واختبأ خلف الشجرة أّما الغني فقد قال له بعضهم:

الغني  ع��اد  احلكيم،  الشجرة فستجد  إل��ى  ُع��د 
وأخذ  يديه  بكلتا  فأمسكه  مكانه  في  كيسه  ليجد 

يبكي من السعادة.
وق��ال  الشجرة  خلف  م��ن  احلكيم  أط��ل  عندها 

للغني: هل أنت سعيد يا رجل؟
بهذا  أح��ّس  ول��م  ج��داً  إنني سعيد  الغني:  ق��ال 

الشعور من قبل، ما الذي حدث؟
لتمتلك القمة حتتاج إلى الوادي ولتشعر بالسعادة 

حتتاج للتعاسة.
ال  كان  القرية  في  جارنا  أن  أخيراً  ويحضرني 
ميلك من الدنيا إاّل حماراً يساعده في تأمن معيشته 
وفي أحد األيام وقد تركه يرعى في أرٍض قريبة من 
بيته ليوّفر ثمن علفه، وعند املغيب ذهب ليعيده إلى 
البيت فلم يجده، فأخذ بالبكاء والعويل واالستجارة 
باألولياء والصاحلن ويقول: ليس لي من هذه الدنيا 
سواه وتعاطف معه أهل القرية وكأنهم في عزاء إنسان 
عزيز على أهله، وفي الصباح أعاد له أحد الشبان 
حماره من قرية قريبة كان قد حلق بأتاٍن مّرت بالقرب 
منه يركبها صاحبها فأخذه اإلعجاب بها، فاستبقاه 

صاحبها عنده حتى الصباح لغاية يعلمها هو.
أّما عندما رآه جارنا ثانية كاد يغمى عليه حيث 
لله الذي أشعرني  علّق على احلادثة بقوله: احلمد 

بالفرح هذه املرة فقط في حياتي قبل أن أموت!
يُسعد  أن  أراد  إذا  الله  إن  ق��دمي��اً:  ق��ال��واً  وق��د 
الفقير يجعله يفقد حماره وبعد أن يفقد األمل يعود 

إليه حماره.
الذي  الوحيد  الشيء  السعادة هي  فإن  وأخيراً 

نستطيع أن نعطيه ونحن ال منتلكه.
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يقول أينشتاين:
)إذا اختفى النحل عن وجه األرض 
فلن يعيش اإلنسان أكثر من أربع سنوات، 
فباختفائه يتوقف التلقيح ويموت النبات 

والحيوان واإلنسان(.
لمحة تاريخية عن النحل:

• وجد أقدم / أحفور / في العالم 
لنحلة في قطعة كهرمان بورمي يعتقد أنها 
ترجع إلى / 100/ مليون عام، هاجر نحل 
العسل إلى شمال وغرب إفريقيا ووصل 
إلى أوروبا منذ حوالي / 10،000 / سنة.
ل��ق��ب أول  ال��م��ص��ري��ون  يستحق   •
نحالين في التاريخ حيث قاموا بتربيته 
على ضفاف نهر النيل منذ / 2400 / عام 
قبل الميالد، ووجد عسل قرب مومياء في 

أواني يرجع إلى / 3000 / عام.
• استخدمه الفراعنة لمنع اإلجهاض 
وتطهير الجروح، أما الشمع فاستخدم 
استخدم  وكذلك  واإلض���اءة،  للتحنيط 
في حفالت الزفاف وانتقل إلى الثقافة 
حيث  واألورب��ي��ة،  والرومانية  اليونانية 
كان العروسان يشربان نبيذ العسل لمدة 
شهر ليجلب لهما الحظ والسعادة، وربما 
العسل(  الحالية )شهر  التسمية  جاءت 
المتعارف عليه اآلن من تلك الطقوس...
في بريطانيا ك��ان يجب على كل   •
في   / قفير   / نحل  خلية  تربية  عائلة 
حديقة المنزل الستعمال العسل للتحلية، 
وفي أوائل القرن التاسع عشر لم يعد 
كذلك، حيث حل محله السكر ذو الثمن 

الزهيد.
• الصينيون مارسوا تربية النحل منذ 

أكثر من / 3000 / عام.
• أما في أمريكا وبالتحديد في والية 

كاليفورنيا وعلى طول / 650 / كم زُرعت 
أشجار اللوز ذات األزهار الوردية وعلى 
مساحة تقدر / 24،000 / هكتار، حيث 
يبلغ عدد أشجار اللوز / 60 / مليون 
شجرة أي أن / 80 ٪ / من لوز العالم 
عام  ف��ي  وص���درت  كاليفورنيا   تنتجه 

/2006 / ب��� /1،9 / مليار دوالر.
• النحل يلقح / 90 ٪ / من المحصول 
الذي يدين للنحل باستمراره، وتقدر كلفة 
تلقيح األشجار ب�� / 60 / مليار دوالر 

منها / 15 / مليار في أمريكا..
• يقدر عدد الخاليا فيها / 2،4 / 
مليون خليه وبعدد من النحل يصل إلى 

/ 40 / مليار نحلة.
أمراض النحل:

يتعرض النحل كغيره من الكائنات 
الحية لألمراض وربما يكون النحل األكثر 
حساسية، ففي خالل عامين متواصلين 
ألسباب  أمريكا  في  النحل  )ثلث  مات 
غامضة، ما دفع العلماء والمخابر لكشف 
األسباب وبكلف عالية، وفي كرواتيا فقد 
/ 5 / مليون نحلة خالل / 48 / ساعة 
تغادر  المريضة  فالنحلة  اهلل  وسبحان 

الخلية لتجنب نقل العدوة لرفيقتها...
ذل��ك  رب���ط   /  2007  / ع���ام  ف��ي 
بفيروس عثر عليه في / 96 ٪ / من 
بعض  أن  واكتشف  المصابة،  الخاليا 
المبيدات تربك النحل وتسبب اختالالً 
هناك  ذلك،  من  واألخطر  ذاكرته،  في 
حشرة تعرف ب�� / الفارو / تعيش على 
نحلة العسل حيث تدخل الخلية لتتزاوج 
وتختبئ في غذاء  األق��راص  قبل ختم 
اليرقات، وحين تبدأ اليرقة بالتحول إلى 
شرنقة وتتناول الطعام تتغذى / العثة / 

على الكتف الدموي )سائل شبيه بالدم( 
وتقيم عليها مركز تغذية، يمكن لذريتها 
 / وبعد  نموها،  أثناء  عليها  تتغذى  أن 
البراويظ  ختم  م��ن  ساعة   /  70-60
إلى  تتحول  التي  األول��ى  البيضة  تضع 
ذكر ثم تضع / 5 / بويضات أنثوية على 

فترات متباعدة.
/ 30 ساعة / يخرج الذكر بعد مرور 
/ 5 – 6 / أيام واإلناث بعد يومين لتبدأ 
عملية التزاوج فوق تل من براز األم حيث 
يقوم األخ بالتزاوج من شقيقاته بدءاً من 
الكبرى وبعدها تبدأ عملية النقل بالخلية، 
وفي الصيف تعيش هذه الحشرة / 3 / 

أشهر...
تكوين النحلة:

ه���ذه ال��ح��ش��رة ال��ن��اف��ع��ة ج��ه��زت 
عينان  مج1:  األعين-  من  بمجموعتين 
منها  ك��ل  ال���رأس  مقدمة  ف��ي  كبيرتان 
تقوم  عديسة   /  6900  / م��ن  يتألف 
الشمس،  وموقع  واللون  الضوء  بتحليل 
التقاء  نقطة  عند  ش��ع��ي��رات  وت��وج��د 
العديسات تستعمل لتحديد سرعة الريح 
عالية  حساسية  ذات  وه��ي  واتجاهها 
للضوء فوق البنفسجي غير المرئي من 

قبل اإلنسان..
مج2: موجودة في مثلث قمة الرأس 
وتؤدي دورآ كاشفآ للضوء لتبقى النحلة 
مستقيمة في طيرانها ولها قرنا استشعار 

في أعلى الرأس اللتقاط الرائحة.
معلومات عامة:

• تطير النحلة بسرعة / 24 / كم 
في الساعة وتضرب جناحيها / 320 / 
مرة في الدقيقة، وتقوم بزيارة / 1500 
/ زهرة لجمع شحنة وزنها / 15 / ملغ.

• الخلية تحتاج إلى القيام ب��/ 2 / 
مليون رحلة لجمع / 30 / كغ عسل التي 

تحتاجه لتغذية صغارها.
• تطير النحلة في حياتها ما يقارب / 
800 / كم وتحمل أحياناً ما يعادل نصف 
وزنها في الرحلة الواحدة وال عجب أن 
تموت النحلة من شدة اإلعياء بعد / 3 / 

أسابيع من طيرانها األول..
• ليس للنحلة أذن��ان وهي تستعمل 

الرائحة أوالً ثم الرقم االهتزازي..
في ظالم الخلية الدامس تسمح   •
النحلة العائدة لشقيقاتها بتذوق بعض 
جنيها قبل وضعه في مكانه المخصص، 
ويصل عدد نحل الخلية الواحدة من / 

20-50 / ألف نحله..
الملكة:

من  النحل  يولد جميع  الخلية  في 
أنثى واحدة تسمى الملكة، ويقال أن هذا 
االسم غير دقيق ألنها أقرب إلى العبدة 

منه إلى الملكة لألسباب التالية:
• هدفها في حياتها كلها وضع البيض 

و إعمار الخلية.
• العامالت هن اللواتي تحّددن زمان 

ومكان وعدد البيض.
الطعام  ف��ي  بناتها  على  تعتمد   •

والتنظيف وتلبية حاجاتها.
• وتيرة البيض تحدده كمية الطعام 

التي تعطى للملكة.
• العامالت هن اللواتي تمتلكن ميزة 

القوة )الملكة ليس لها جهاز لسع(.
حين تحتاج الخلية إلى التجديد   •
وزيادة عددها تحصل الملكة على كمية 
إضافية من الطعام الخاص بها، ليحفزها 
على زيادة كمية البيض، حيث يصل إلى / 

2000 / بويضة في اليوم الواحد.
• قد يصل عمر الملكة إلى / 5-3 / 
سنوات، الشغاالت / 45 / يوم في فترة 
اإلنتاج، والذكور تظهر فقط في فترة / 

التفريخ لتلقيح الملكة الجديدة.
في الختام، لقد سحر نحل العسل 
النحل  وح��ظ��ي  ال��ق��دم،  منذ  اإلن��س��ان 
بالتقدير كمورد للعسل إضافة إلى الوعي 
الشمع  ألهمية  اإلن��س��ان  عند  المبكر 

المنتج من الخاليا.
لقد أثارت الحياة المجتمعية آلالف 
وكذلك  المنظمة،  الخلية  النحل ضمن 
هندسة أقراص العسل إعجاب واهتمام 

المراقبين.
ال ي��خ��دم ن��ح��ل ال��ع��س��ل اإلن��س��ان 
المعاصر كمشارك أساسي في أعمال 
الزراعة وحسب، بل أيضاً كمؤشر للوضع 

البيئي السليم.

 العقيد المتقاعد آصف شعبان جلول

عالم بال نحل!
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ومن أقدم ما أُثر في الشعر العربي عن التالزم 
 " قول  هو  األحباب،  وتذّكر  الّدموع،  استدرار  بين 
مجنون ليلى "، وقد رَقّ قلبه من الحنين إلى حبيبته 
ليلى، ففاضت دموعه وجرت كجريان السيل الذي 

حّرض دموعه عندما رآه:
الّسيُل إذ جرى جرى السبيل، فاستبكاني 

وف����اض����ت ل����ه م����ن م��ق��ل��ت��ي غ�����روُب 
أنَّ��������ه أي��ق�����ن��ت  ح��ي�����ن  إال  ذاك  وم��������ا 

ي����ك����ون ب���������واٍد أن������ت م���ن���ه ق����ري����ب ُ!
ي��ك��������وُن أج�����اج��اً دون���ك���م، ف����إذا انتهى

��ى ط��ي��ب��ُك��م... ف��ي��ط��ي��ُب! إل��ي��ك��م، ت��ل��َقّ
وهل هنالك أشُدّ من هذا الوجد الذي يجعل 
ماء السيل العكر، يصفو ويطيب، ويصبح عذباً  سائغاً 

عندما يقترب من مكان وجود حبيبته؟! 

قصيدته  في   )1( الّدمنية  بن  اهلل  عبد  ويقول 
المشهورة التي مطلعها: 

أال يا صبا جنٍد، متى ِهْجِت من جند؟
على وجد وج��داً  زادن��ي مسراك  لقد 

الضحى رون���ق  ف��ي  ورق���اءُ  هتفت  أإن 
ع��ل��ى ف���ٍن غ���ّض ال��ن��ب��ات، م��ن ال��ّرن��د 

ب��ك��ي��ت ك��م��ا ي��ب��ك��ي احل���زي���ن، ص��ب��اب��ًة 
ح وال��ص��ّد؟! وُذب����ُت م��ن ال���ّش���وٍق امل���ب���ِرّ

إلفها،  البرّية وهي تنادي  لقد ذّكرته الحمامة 
على غيابها عنه  البعيدة عنه، فبكى حزناً  بحبيبته 

وشوقاً إليها بدموع الصمت والحنين. 
ال��دم��وع،  دور  ع��ن  البحتري  الشاعر  وي��ق��ول 
مستنكراً لوم الالئمين له على قلّة صبره على فراق 

الحبيبة: 

أو حزيناً أو مسعداً..،  قف مشوقاً..، 
ع��ذوال  أو  ع������اذراً..،  أو  ُم��ع��ي��ن��اً..،  أو 

وخ���������اٌف اجل��م��ي��ل ق�����ول��ك ل��ل�����ذاك��ر
ع��ه��������د األح�����ب�����اب: ص���ب�����������راً ج��م��ي��ا

ع�������ّل م�����اء ال���دم�����������وع يُ����خ����ِم����ُد ن�����اراً
، أو يَ���بُ���ُلّ غ��ل��ي��ا.. م���ن ج���وى احل������ِبّ

أما الشاعر المصري " علّي الجارم "، فيفصُح 
عن وظيفة دموع المحّبين، بقوله لحبيبته، مبيناً لها 

الفرق بين الوصل والهجر، ودور الدموع: 
ف������إذا َوص�����لْ�����ِت، ف���ك���ل ش������يٍء ب���اس���ٌم

ب�����اِك ش�������يٍء  ف���ك���ل  ه�����ج�����رت،  وإذا 
الشاب   " ب���  الملّقب  القديم  الشاعر  وي��ق��ول 
أن الدمع من وسائل اإلفصاح  الظريف "، موضحاً 

عن الحّب، وناصحاً صديقا له: 

اللواء المتقاعد صالح خضور 

الدموع.. مراسيُل للُحّب في الّشعر العرّبي..! 

أدب

لغة الّدموع، ربما تكون مثل لغة العيون، أبلُغ من الكالم، في 
التعبير عن خلجات قلوب العّشاق والمحّبين..! 

ومن الطبيعّي أن العيون ال تجود بالدموع إال عند التذّكر أو 
ه..، أو شخٍص غاٍل علينا، أو شخٍص عزيز  الحنين لشخٍص نحُبّ

المشاعر  يهُزّ  أو لخبٍر مؤسف  نفارقه، وكذلك لمشهٍد مؤثر.. 
ويحرُك الضمائر!

ودموع الُعّشاق في الشعر العربي، ُعرفت منذ القدم، بأنها 
من أكثر السفارات قدرة على التعبير عن لواعج المحّبين " 

فصلية جامعة - العدد الواحد والثالثون 2017
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ال تُ����خ����ِف م����ا ف���ع���ل���ْت ب����ك األش�������واُق
����اق ُ واش��������رْح ه�������واك، ف���ك���لُّ���ن���ا ع����َشّ

، ل���وال دم��ع��ك ق���د ك���ان ي��خ��ف��ى احل�����ُبّ
اجل���������اري..، ول�����وال ق��ل��ب��ك اخل���ّف���اق!

بدموع  المتعلّقة  الطريفة  المبالغات  وم��ن 
المحبّين: يقول الشاعر العّباسي عباس بن األحنف 

مخاطباً  نفسه: 
فاستِعْر ع��ي��ن��ك،  دم���وع  ال��بُ��ك��اء  ن���زف 

ع���ي���ن���اً ل����غ����ي����رك، دم���ع���ه���ا ِم����������دراُر!
م���ن ذا يُ���ع���ي���ُرك ع��ي��ن��ُه ت��ب��ك��ي ب��ه��ا؟

أراي�����������ت ع����ي����ن����ا، ل����ل����ب����ك����اء تُ������ع������اُر؟
وعندما سمع بّشار بن برد هذين البيتين، قال: ما 
كّنا نعُدّ هذا الغالم في الشعر، حتى قال هذين البيتين. 
يبكي بها  فابُن األحنف يريد أن يستعير عيناً 
على فراق الحبيبة، بعد أن جَفّت الدموع في عينيه، 
ويعرف استحالة ذلك، وابن برد أعجب بقدرة هذا 
الشاعر الشاب على التخيُّل والتصوير والتعبير عما 

يجول بخاطره، فأعطاه شهادة الشعر! 
ب��رع شعراء  ال��دم��وع، فقد  ل��ون  تغيُّر  أّم��ا عن 
ومناسباتها....،  الحاالت  هذه  وصف  في  كثيرون 
وكلها تشرح حاالت العشق.. وما يجري بين العشاق.. 

يقول البحتري: 
َج��َرْت لقد  ال��دارس��ات،  الرسوم  لَْعُمر 

ِب���َريَّ�����������ا س���ع���اٍد وه����ي ط��ّي��ب��ُة ال���َع���ْرف 
ه��ن��اك،  بَكيْن��ا، فم�ن دمٍع ميازُجه دمٌ 

وم������ن دم��������ٍع جن��������وُد ب������ه، ِص���������ْرِف! 
وألبي نواس رأٌي أخر في تغيُّر لون الدمع على 

فراق الحبيبة بين الخّد والّنحر: 

ت����ق����ول، غ������داة ال����َب����ن ع���ن���د وداع���ه���ا
بُر الَصّ ولَك  فِسر،  ى،  احل��َرّ الكبد  ِلَي 

ع������ل������ى  وقد َسَبَقتْها َعبْرةٌ، فدموعها 
ه��ا ب��ي��ٌض، وف��ي ن��ح��ِره��ا.. ُص��ف��ُر! خ��ِدّ

د شاعر ثالث بصورة فريدة، فيخاف على عينيه  ويتفَرّ
من طول بكائهما على فراق حبيبته، من أن تصابا بالعمى! 

أعين���ّي، مالي كلَّما بُت ليلة 
ب�����أرٍض ف���ض���اء، ك���ان دم��ع��ي ق��راُك��م��ا 

فيكما الم  م���ن  ال��ل��ه  الم   ،.. أع���ي���ن���َيّ
ي��ري��د أذاُك���م���ا.. م��ح��ّب�����اً..، وآذى م��ن 

..، ص���ب���راً، أع��ِق��ب��ان��ي ح���اوًة أع���ي���ن���َيّ
عماُكما! البُكاِء  طول  من  ِخفُت،  فقد 

ومن المبالغات األخرى حول تعبير الدموع عن 
ة الحب:  شَدّ

قول أحد الشعراء: 
ورّق������ت دم�����وع ال���ع���ن، ح��ت��ى ك��أنَّ��ه��ا

دم�����وع دم����وع����ي، ال دم�����وع ج��ف��ون��ي!
وفي مجاورة عتاٍب رقيقة بين عاشق وحبيبته، 

يقول أحد الشعراء: 
ق������������ال������������ت: ع��������ه��������دت��������ك ت����ب����ك����ي

دم������������������اً، ل��������ط��������ول ال������ث������ن������ائ������ي..
ف���������ل���������م ت�����������ع�����������َوّض�����������ت ع�����ن�����������������ا

ب�������ع�������د ال������������������دم������������������اء..، مب�����������اء؟
م������ّن������ي ذاك  م������������ا  ف��������ق��������ل��������ت: 

ل����������س����������ل���������������������وٍة وج������������ف�������������������������اء..
ل������������ك������������ن..، دم����������وع����������ي ش�����اب�����ت

ل������������ط������������ول ع���������م���������ر ب��������ك��������ائ��������ي!
مبتكرة  في صورٍة  الطائي،  تّمام  أبو  ويتساءل 

تساؤالً استنكارياً لما تحسبُه إحدى المتباهيات بكثرة 
العّشاق حولها، فيقول: 

أت�����������راه�����������ا، ل������ك������ث������رة ال������ُع������ش������اق
حت��س��ب ال���دم���ع ِخ��ل��ق��ًة ف���ي امل���آق���ي؟

ألَنّ هذه الفاتنة المغرورة، لكثرة ما ُسفح من 
من  الدموع  هذه  أّن  تظّن  ولوعتهم،  عّشاقها  دموع 

طبيعة األشياء، وليست بفعل لوعة الحّب! 
أختم هذه المقالة بهذين المثالين عن كيمياء 

الحِبّ والدموع: 
يقول الشاعر الملّقب ب��" البدر الذهبّي": 

ق���ال���وا ت��ب��اك��ى ب���ال���دم���وع..، وم���ا بكى
ي���وم���اً، ع��ل��ى ع��ي��ش ت��ص��ّرم وان��ق��ض��ى!

مل������������������ا  فأجبتهم: هو من دمي، لكنَّه 
ت����ص����اع����د..، ص������ار ي���ق���ط���ُر أب��ي��ض��ا

ويقول شاعر آخر: 
ّح مقلتي ق������َرّ ل����ي، وال����دم����ُع  ي��ق��ول��ون 

���ة ال��ق��ل��ب، يقدح ب��ن��ار أس����ى، م��ن َح���َبّ
أدم���ع���ك ج���م���ٌر؟ ق���ل���ت: ال ت��ت��ع��ّج��ب��وا

ف����ك����ُلّ إن��������اٍء ب����ال����ذي ف���ي���ه ي���ن���ض���ُح!
الهوامش:

ومن  إليها،  انتسب  وقد  أمه،  الدمنية: هي   )1(

الجدير بالذكر أن إبراهيم الموصلي المغّني العّباسي، 
غّنى له هذه القصيدة!

المراجع:
1 – المستطرف / لألبشيهي 

2 – روضة المحّبين / البن قيم الجوزية 
3 – الذخائر / صالح خُضور 

4 – دواوين الشعر العربي 
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سورية  بالدنا  واجهت  لطالما 
التاريخ أوقاتاً عصيبة وحروباً  عبر 
كثيرة بسبب طمع أعدائنا بخيرات 
سبياًل  للدم  عشقهم  فكان  بالدنا 
هيهات  ولكن  مطامعهم  لتحقيق 
الشرفاء  الوطن  فأبناء  المذلة  منَّا 
يواجهون  العاصفة  كالريح  يهبُّون 
ذاك العدو الغاصب ليخوضوا معارك 
التضحية والكبرياء الستعادة كرامة 
وشرف الوطن هذا الشعب الذي لم 
يقبل الذَلّ يوماً كان شعاره على مِرّ 

الزمن: الشهادة أو النصر.
هكذا كان رجال الوطن وشبابه 
يحمون  القتال  لساحات  يتوجهون 
الحدود واألرض والعرض فأين المرأة 

السورية من ذلك كله؟؟ 
للتاريخ  قلياًل  أع���ود  دع��ون��ي 
ال��ق��دي��م أذّك���رك���م ب��م��ك��ان��ة ال��م��رأة 
السورية  األساطير  ف��ي  السورية 
التاريخ  كآلهة منذ عصور ما قبل 

وحتى يومنا هذا". 
في  دور  السورية  للمرأة  ك��ان 
ال��ح��ض��ارة ال��س��وم��ري��ة واألك���ادي���ة 
والكلدانية  واألش���وري���ة  وال��ب��اب��ل��ي��ة 
ب��م��ا فيها  واآلرام���ي���ة وال��ك��ن��ع��ان��ي��ة 
أو  إن��ان��ا  اآلل��ه��ة  ف��ن��رى  الفينيقية 
عشتار إلهة الحب والخصب واإللهة 
باروت إلهة مدينة بيروت التي أعطت 
اسمها للجزر البريطانية واإللهة كوال 
أميرات  أسماء  وأذكر  الشفاء،  آلهة 
وملكات وإمبراطورات سوريات لعبن 
سورية  صعيد  على  مهمة  أدواراً 
أوروبا  الفينيقية  كاألميرة  والعالم، 
قارات  ألصغر  اسمها  أعطت  التي 
ملكة  زنوبيا  والملكة  القديم  العالم 
تدمر واإلمبراطورة الرومانية السورية 
واإلم��ب��راط��ورة  دومنا  جوليا  األص��ل 
البيزنطية السورية المنبت ثيودورا. 
كما  التاريخ  له  سَجّ ذكرته  ما 
ل العديد من القصص المشرّفة  سَجّ

مواجهة  ف��ي  عظيمات  ل��س��وري��ات 
المحتل بأنواعه العثماني والفرنسي 
الصهيوني حتى وقتنا  واإلسرائيلي 

الراهن. 
و مازالت المرأة السورية تتابع 
في  مشاركتها  بيد  ي��داً  الرجل  مع 
ب��ن��اء وط��ن��ه��ا س��وري��ة زم���ن ال��ح��رب 
وتمكنت  ال��س��ل��م  زم����ن  ف���ي  ك��م��ا 
م��ن إث��ب��ات وج���وده���ا ب��ل وض���رورة 
تواجدها في كل مكان فكانت دائماً 
نراها  حيث  المجتمع  في  حاضرة 
الحياة  تخوض  الحالي  الوقت  في 
نائب  منصب  لتشغل  السياسية 
عملت  وك��ذل��ك  الجمهورية  رئيس 
في  وسياسية  إعالمية  مستشارة 
عضواً  وكانت  الجمهورية،  رئاسة 
تقلدت  كما  القطرية،  القيادة  في 
في  ال���وزارات  من  في عدد  منصباً 
في  لسورية  سفيرة  وعينت  سورية 
عدد من بلدان العالم، وكانت رئيسة 

لمجلس الشعب.
ك��م��ا أث��ب��ت��ت ال��م��رأة ال��س��وري��ة 
قدرتها على مواجهة اإلرهاب حيث 
حملت السالح في وجه كل من تسول 
كرامتها  ومن  منها  النيل  نفسه  له 
وأثبتت قدرتها على الصمود في وجه 
التحديات واالنتهاكات التي تعرضت 
لها مبينة أن المرأة السورية مارست 
والجامعات  ال��م��دارس  ف��ي  دوره���ا 
والمؤسسات والمشافي ووقفت إلى 
المعارك  لتخوض  ال��رج��ل  ج��ان��ب 
جانبه دفاعاً عن الوطن إضافة إلى 
األهلية  الجمعيات  في  مساهمتها 
والمبادرات التطوعية بكل إمكانياتها 
لرسم البسمة على وجوه أخوتها في 

الوطن.
يّتكلن  ك��ّن  النساء  معظم  إن 
الشبان  أوالده���ّن  أو  أزواج��ه��ن  على 
الحياة.  متطلّبات  معظم  لتأمين 
اليوم  المرأة  يتوّجب على  بات  لكّن 

نساء سورية في السالم و الحرب ونشر الثقافة والتسامح
إعداد: هناء احمد

مجتم�������ع
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المرحلة،  هذه  قيادة  في  المشاركة 
وخارجه.  المنزل  داخل  مهام  وتأدية 
من هنا، آمنت الكثيرات ممن انتسبن 
أعد  "لم  بشعار  األهلية  للجمعيات 
عبئاً بل أصبحت سنداً" كما آمنت 
بأَنّ "األشخاص الذين لديهم أهداف 
كان  لو  حّتى  االستسالم،  يرفضون 

الثمن هو الموت".
في  دوره���ا  على  قلياًل  أع���رّج 
حرب تشرين عام 1973 حيث قامت 
إع��داد  ف��ي  فساهمت  بواجباتها 
العربي  الجيش  لعناصر  الطعام 
المشاركة  على  وحرصت  ال��س��وري 
في المناوبات والقيام بجوالت على 
للجميع  فأثبتت  الخدمات  مواقع 
قدرتها على تحّمل مسؤولياتها على 

أكمل وجه.
سورية  ف��ي  األزم���ة  ب��دء  ومنذ 
مع منتصف آذار 2011 كانت المرأة 
السورية شريكة الرجل في التعرض 
تضرر  حيث  األزم��ة  ه��ذه  لمخاطر 
سيدة  كانت  سواء  وموقعها  عملها 
أم  بالنهاية  فهي  موظفة  أو  أعمال 
وأخت وزوجة، ومر عليها من المآسي 
الكثير جعلها تفقد عملها ومقامها 
في المجتمع، فنزحت وهاجرت بحثاً 
عن األمان، وهنا كان من الضروري 

إعادة النظر ورسم دور مناسب للمرأة 
اإلعمار  إع��ادة  مرحلة  في  السورية 
تطوير  ف��ي  المساهمة  أج��ل  م��ن 
المجتمعي  الواقع  وتطوير  واقعها 

السوري ككل.
السورية  المرأة  تعرضت  لقد 
كل  ف��ي  تجرعت  إرهابية   ل��ح��رب 
المرارة  من  كؤوساً  أيامها  من  يوم 
واأللم، فتعرضت للقتل واالغتيال في 
أو مراسلة  مواقع عملها كصحفية 
واستشهدت  طبيبة،  أو  تلفزيونية 
كالرجال في صفوف الجيش العربي 
أو  لشهيدين  السوري، وأضحت أماً 
أكثر أو أرملة وهي في ريعان الشباب 
أنها  أو مهجرة من دون معيل، كما 
مع  اللجوء  مخيمات  ف��ي  ع��اش��ت 
أطفالها في ظروف قاسية أو فوق 
غياهب  إل���ى  يحملها  ت��ائ��ه  زورق 

المجهول.
إضافة إلى ذلك المعاملة الال 
إنسانية التي تتعرض لها المرأة على 
المسلحة  اإلرهابية  التنظيمات  يد 
و”داع����ش”  النصرة”  “جبهة  م��ث��ل 
أنظمة  ف��رض  خ��الل  من  وغيرهما 
ترفض  م��ن  ك��ل  ومعاقبة  متخلفة 
بأبشع  التعليمات  لهذه  االنصياع 

الطرق.

و ماذا بعد كل تلك المعاناة؟؟؟؟
بعد أن ساهمت األزمة السورية 
في خلخلة وضع المرأة وأثرت على 
االجتماعي  ال��وس��ط  ف��ي  تمكينها 
واالقتصادي بات من الضروري النظر 
القوانين  واس��ت��ص��دار  وضعها  ف��ي 
لتجاوز  وتمكنها  تساعدها  التي 
األزم����ة وال���دخ���ول ف��ي م��رح��ل��ة ما 
في  كبيرة  فالمعاناة  الحرب،  بعد 
والصحية  االقتصادية  المجاالت 
والتعليمية، ولقد تركت األزمة جراحاً 
عميقة وندبات وآثار ليس من السهل 
منعطف  أم���ام  نحن  إذاً  م��ح��وه��ا، 
تاريخي فالمرأة السورية اليوم ليست 
المهم  ومن  األزم��ة،  قبل  كانت  كما 
القول إن الوضع سواء كان سلباً أم 
وهي  األس��رة  على  ينعكس  إيجاباُ 
لألمن  الضامن  االجتماعي  المكون 

واالستقرار. 
الرسمية  األرق��ام  نقص  وأم��ام 
وضع  إلى  تشير  التي  والمعلومات 
خالل  بالتحديد  ال��س��وري��ة  ال��م��رأة 
األزمة، سيواجه المشرعون وراسمو 
س��ي��اس��ات إع���ادة اإلع��م��ار مشكلة 
حقيقية تتجسد في عدد المتضررات 
وفئاتهن وتخصصاتهن لذلك يتوجب 
السياسات رسم  تلك  على واضعي 

خارطة طريق للمرأة لتوظيف جهدها 
أفضل  على  للحصول  ونشاطها 
النتائج، والبحث عن أفضل الطرق 
في  المناسبة  ال��س��ي��دة  م��ب��دأ  م��ن 

المكان المناسب. 
ويجب إشراك سيدات األعمال  
المجاالت  مختلف  في  والخبيرات 
في  واالقتصادية  والمالية  التنموية 
البّناءة  وال��ل��ق��اءات  ال��ح��وار  ن���دوات 
تمكين  رسم سياسات  إلى  الهادفة 
أضعفتها  أن  بعد  السورية  ال��م��رأة 
األزمة وأتت على أغلب إنجازاتها كما 
هو الحال مع بقية فئات المجتمع، 
وال بد من سماع هذه األصوات كونها 
واألق���در  المحلي  بالوضع  خبيرة 
فيما  السوريات  وض��ع  تخيل  على 
السكة  على  الخطط  وض��ع��ت  ل��و 

الصحيحة. 
وأخواتهم  الشهداء  أمهات  إلى 
سيدة  ك��ل  إل��ى  وبناتهم  وزوج��ات��ه��م 
وشاركت  بخلت  فما  قدمت  سورية 
وضحت فكان عطاؤها عنوانه حب 
الوطن ال يعادله حب آخر ثقتنا بكَنّ 
سيزهر  الشام  ياسمين  وأَنّ  كبيرة 
الذي  الماء  ألنكَنّ  كثيراً  وخيراً  حباً 
يرويه والعطر الذي يفوح فوق جبال 

وسهول سورية الحبيبة. 
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اكتش���ف سوري����ة

على  ح����وران  منطقة  ت��م��ت��د 
مساطب وثنايا طبيعية في الجبال 
وجبل  دمشق  جنوب  في  البازلتية 
ال��ش��ي��خ وت��م��ت��د ح��ت��ى ال��ص��ح��راء 
العصر  السورية، وقد سكنت منذ 
التي  ال��ش��ع��وب  ال��ح��ج��ري، وم���ن 
استوطنت هذه المنطقة في العصور 
المتتالية "السامييون وهم الشعوب 
الذين أتوا من شبه الجزيرة العربية 
واألموريون والكنعانيون" وقد ذكرت 

مراراً في العهد القديم.
وترك فيها األنباط والرومان 
عديدة  آثاراً  والعرب  والبيزنطيون 
ومن األماكن القديمة والكثيرة في 

هذه المنطقة:
بصرى الشام

لمدينة  تتبع  تاريخية  مدينة 
المدينة  ع��ن  ك��م   40 تبعد  درع���ا 
وحوالي 140 كم عن دمشق وترتفع 
850 كم، وكانت  البحر  عن سطح 
ب��ص��رى ع��اص��م��ة دي��ن��ي��ة وم��رك��زاً 
طريق  على  وم��م��راً  هاماً  تجارياً 
الصين  إل��ى  يمتد  ال��ذي  الحرير 
عصور  عدة  في  للحضارة  ومنارة 
تعود آلالف السنين وتعاقبت عليها 
العريقة  ال��ح��ض��ارات  م��ن  الكثير 
وال���ت���ي ت��رك��ت ف��ي��ه��ا ال��ك��ث��ي��ر من 

المنشآت واآلثار المهمة.

وتعتبر بصرى مدينة سياحية 
ال���زوار من  م��ن  العديد  وي��زوره��ا 
المناطق السورية ودول العالم وفيها 
والمصنف  ال��ش��ام  ب��ص��رى  ف��ن��دق 
فيها  كما  نجوم  الخمسة  فئة  من 
والمحالت  المطاعم  من  العديد 
والبازارات والتحف للسواح، ويقام 
يعرف  دولي  مهرجان  المدينة  في 
الدولي(،  بصرى  )مهرجان  باسم 
الذي تتخلله فعاليات فنية، وتراثية 

سورية وعربية وعالمية.
بصرى  مسرح  بصرى  معالم 
وهو من أكبرالمسارح والمدرجات 
مستوى  على  المكتملة  الرومانية 
ال��ع��ال��م، وال���ذي ح��اف��ظ عليه هو 

األب��راج  ببناء  الدين  ص��الح  قيام 
حوله، وهو من أهم المعالم األثرية 

في سورية.
قلعة بصرى: كانت سابقاً تمثل 
مسرح بصرى، ولكن بعد أن أضيف 
للمسرح بوابات خارجية في العصر 
األموي، تحول إلى قلعة أو حصن، 
يعرف  كان  العباسي  العصر  وفي 

باسم ملعب الروم.
ال��ب��واب��ة  يمثل  ال���ه���وى:  ب���اب 
بناؤه  تم  األثرية،  للمدينة  الغربية 
الميالد،  بعد  الثاني  ال��ق��رن  ف��ي 
بشكل  مبنّيين  عقدين  من  يتألف 
متداخل، يبلغ عرض مدخله خمسة 
أمتار، وعرض واجهته عشرة أمتار.

شهبا
مدينة  فيليبوبوليس  أو  شهبا 
جنوب  ال��س��وي��داء  محافظة  ف��ي 
سورية تبعد 85 كم عن دمشق وتقع 
العرب  جبل  في  التالل  أحد  على 

تحيط بها التالل والجبال.
نسبة  ليس  بو فيليبو سميت 
فيليب  الروماني  االمبراطور  إلى 
اب����ن م��دي��ن��ة ش��ه��ب��ا ال����ذي حكم 
وكانت  الرومانية،  االمبراطورية 
بالد  الرومانية  المناطق  عاصمة 

العرب الصخرية.
العصر  إلى  تاريخ شهبا  يعود 
الحجري وفي عام 333 قبل الميالد 
االمبراطورية  حكم  تحت  وقعت 
ال���ي���ون���ان���ي���ة، وال���م���ك���دون���ي���ي���ن، 
والبيزنطيين ومن بعد ذلك العرب 

األنباط.
ب��ال��م��دي��ن��ة  االه���ت���م���ام  وزاد 
ابن  العربي  فيليب  أصبح  عندما 
على روما  امبراطوراً  مدينة شهبا 
أهم  تضاهي  وجعلها  م   244 عام 
مدن االمبراطورية فأقام القصور 
الرومانية،  والحمامات  والمسارح 

وأحسن تخطيطها وعمرانها.
وهي مدينة أثرية حيث تقف 
حتى  شامخة  أوابدها  من  الكثير 
على عظمتها  تدل  وآثارها  اليوم، 
آثارها  ومن  بكل وضوح  وتاريخها 
المدينة  م��داخ��ل  وه��ي  ال��ب��واب��ات 
م��ن ال��ج��ه��ات األرب��ع��ة وال��ش��وارع 
ودور  والمعابد  والقلعة  الرومانية 
االم��ب��راط��وري،  والمعبد  العبادة 
والمتحف ويضم عدداً من لوحات 
ال��ف��س��ي��ف��س��اء م���ن أج��م��ل وأك��ث��ر 
العالم  ف��ي  الفسيفساء  ل��وح��ات 
روعة بمواضيعها وجمالية تقنيتها 
فيليب  رأس  ت��م��ث��ال  ج��ان��ب  إل���ى 

العربي.

كنوز في المنطقة الجنوبية؟
إعداد المهندسة: رهام عبود
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عل���������وم

العالم االفتراضي مصطلح ينطبق 
للبيئات  الحاسوبية  لتقنيات  ا على 
بعض  في  مادياً  محاكاتها  يمكن  التي 
الحقيقي.وهو  ال��ع��ال��م  ف��ي  األم��اك��ن 
مع  للتخاطب  وسيلة  المحاكاة  يعتمد 
الموجودين  االفتراضيين  األشخاص 
األفتراضي  ويسمى  العالم  ه��ذا  في 
نظراً ألن جميع مابه من أشخاص وبيئه 

ووسائل افتراضية وليست واقعية.
بين  الفرق  ن��درك  أن  أردن��ا  وإذا 
العالم االفتراضي أي ماهو مفروض.
والعالم الحقيقي أي ماهو موجود على 
أرض الواقع علينا أن ندرك الفرق بين 
الخشبي  والحصان  الحي  الحصان 
العالمين  م��ن  ال��ه��دف  ك��ان  إذا  لكن 
مع  أونتفق  نوافق  ربما  السعادة  هو 
االفتراضي  العالم  إذاً  الهدف،  ه��ذا 
ال��ن��اس  ليعيش  صنعه  ت��م  ن��ظ��ام  ه��و 
التي  ويتفاعلوا ويمارسوا أنشطة مثل 
تحدث في الحياة الواقعية أو بأفتراض 
حيث يمكن التواصل وخلق أدوات لها 
وحولته  ال��واق��ع  عالم  على  انسحبت 
أصبحنا  بحيث  افتراضي  عالم  إل��ى 
القيمية  ومفاهيمه  بالماضي  النرتبط 
واالجتماعية والثقافية. والنركن للواقع 
وتحدياته ومتطلباته بل مايتحكم بشبكة 
العالقات هي الحالة النفعية بما تنطوي 
عليه من تبدالت حدية تجعلك تهرب 

الثقافات  تنوع  مع  وتعيش  الواقع  من 
الغاء  م��ن  تحمله  بمات  وإختالطتها 
ال��رواب��ط  وان��ح��الل  الوطنية  للهوية 
يبدو  اإلنسان  أن  لدرجة  المجتمعية 
فيها غريباً عن بيئته بعيداً عن الرفعة 
االجتماعية التي تربى أو ترعرع بها فلم 
يعد الشخص هو ذاته والتعنيه ظروف 
الواقع أو شروطه لدرجة أنه إذا توفى 
تجاه  بواجباته  اليكترث  والديه  أحد 
على  كذلك  ينسحب  واألم���ر  ال��ح��دث 

الوطن.
وعلى الرغم مما يمكن أن يستفاد 
من هذا العالم االفتراضي وخاصة في 
مجال استثمار التقنيات التي تمكنه من 
مساعدة األطفال المتوحدين مثاًل أو 
كبار السن لتعويض النقص االجتماعي 
أو العاطفي الذي يعانون منه، كما يمكن 
أن يقدم دراسات وأبحاث يستفاد منها 
كما ف��ي ال��ج��ام��ع��ات وط���رق اإلع��الن 

وتعليم الطالب في منازلهم.
جانب  إل��ى  االفتراضي  فالعالم 
أوج��د  الترفيه  ف��ي  والرغبة  الفائدة 
قرين  إنسان  لكل  يصبح  أن  أمكانية 
له يبيع ويشتري ويمشي في األسواق 
ويحاور  ويناقش  بأشخاص  ويلتقي 
ال��ف��رد  أن���ه يجعل  ال��م��واق��ع،إال  ع��ل��ى 
شخصاً منعزالً عن المجتمع وصداقاته 
وعالقاته االجتماعية قليلة، وتجد فكره 

منصب في الحياة االفتراضية فقط في 
ذلك العالم، وهذا مايجعل الفرد يلبس 
أقنعة ويتصرف بحرية أكبر في الحياة 
الواقعية لذلك ماتراه أمامك ليس هو 

ذاك الشخص الذي تعرفه.
هذا  أسلفت  كما  يمثل  هل  لكن 
العالم حالة هروب من الواقع، فنتيجة 
مترتبات الواقع وسوء الفهم أو أحياناً 
الفعل المقصود نرى البعض يتخبط في 
سلوكياته ويتجه نحو األفعال السلبية 
فينتج عنها العداء للمجتمع أو التعدي 
والخالفات  األس���ري  والتفكك  عليه 
ومشكالته  ال��واق��ع  ولربما  الثقافية 
الراهنة تدفعانه للدخول في هذا العالم 
ألن ذلك اليتطلب الكشف عن القواعد 
الوطنية  وحتى  االجتماعية  السلوكية 

التي تحكم العالم الحقيقي
أي  اليعطي  االفتراضي  فالعالم 
اعتبار للقيم والعادات االجتماعية سواًء 
المتصلة باالنتماء أو الجيل أوالجنس 
أو  المسألة  ه��ذه  وتصبح  أوال��ت��ك��ن��ّي 
يقوم  حيث  مرضية  ظاهرة  المسائل 
المختلفة  رغباتهم  باشباع  األف���راد 

مكتوبة عبر هذا الواقع.
المزعوم  االفتراضي  ه��ذا  فهل 
ينعكس علينا بارهاصاته نماذج لم تكن 
مألوفة لدينا فنقلنا من مكان إلى مكان 
آخرى  إل��ى  قيمية  مفاهيم  وم��ن  آخ��ر 

ربما  ذاته  الواقع  هو  أم  مختلفة  ربما 
مانشهده من تحديات مختلفة وجودية 
آرخت  عسكرية  وطنية  ثقافية  فكرية 
بظاللها علينا وأصبحنا نعيش أنماطاً 
سلوكية هي ليست التي تعبنا لصنعها 
التي  واألمال  الطموحات  ليست  وهي 
كنا نسعى اليها فاألشخاص الذين كنا 
نتقاسم معهم هذه األمال والطموحات 
ليسوا  المنشودة  السلوكيات  ونرسم 
هم ذاتهم األن فلم يعد السلوك الذي 
تعد  ول��م  مسوغاً  وارتضيناه  رسمناه 
التي بنيناها ذات  الطموحات واآلمال 
معنى ولم يعد الحاضر والمستقبل ذا 

صورة واضحة.
فأصبح الواقع افتراضي والشخص 
افتراضي والصداقة افتراضية ولم يعد 
العمل  وزميل  وال��ج��ار  والصديق  األخ 
والمهنة وحتى رفيق العمر ذا أهمية يل 
األفتراض أوجد مسوغات التخلص من 

هذه الزمر الماضويه.
ومؤثرة  كبيرة  الحرب  ارهاصات 
واضحى التفرد عنوان المجتهدين فلم 
يعد هناك اشخاص لتتحدث عنهم أو 
منهم ألن العالم االفتراضي أخرجنا من 
قاموس التفاعل االجتماعي الحقيقي 
يتبرم  نرى من  الوهمي وأصبحنا  إلى 
آجسادنا  ورائحة  ولباسنا  شكلنا  من 
التي تفوح منها رائحة الثقافة الوطنية 
والصحف  المكدسة  والكتب  الممتعة 
بأسيد  واحدة  مرًة  ليحرقها  واالخبار 

العالم االفتراضي
ومن كان يذكر باأليام التي خلت 
ينأى  اليوم  الجميلة أصبح  واللحظات 
أونسيان  أوعطف  إمالق  خشية  عنك 
أو أنك غير صالح لهذا الزمن أو أنك 

التليق بالمجتمعين.
لعلنا النجافي الحقيقة إذا اعترفنا 
أن الواقع أفرد شخوصه وأدواته وآليات 
عمله وتعامله. فهل سحبت معا الحياة 

وأصبحنا ضمن العالم االفتراضي؟
إنها طفرة أو سحابة صيف البد 
يحضر  أن  وللحق  تبقى  أن  لألصول 
فنحن نناضل لندفع عن أنفسنا اإللغاء 
أوالتهميش وندفع الثمن األغلى ليبقى 
لنا الحضور لفاعل المغمس بالكرامة 
والسيادة فاألمة التي كشفت األبجدية 
أمة  األول  الرغيف  وصنعت  األول���ى 
بهويها  تعتز  والبقاء  بالحياة  جديرة 
وأرومتها وكبريائها فلن نقبل أن نذوب 
باآلخرين والنقبل إال أن نكون نحن ذاتنا 
مهما تغيرت الظروف فالشدائد محك 

امتحان الشعوب.

العالم االفتراضي وتأثيره على المفاهيم القيمية
العميد المتقاعد سعيد عيسى احمد 
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االنتماء
د. ناهد شريف سعود
قسم الصحة النفسية- كلية التربية

صحة نفسية

Belongingness تعريف االنتماء
 االنتماء نزعة تدفع الفرد للدخول 
بما  معين  فكري  اجتماعي  إط��ار  في 
يقتضيه هذا من التزام بمعايير وقواعد 
والدفاع عنه في  اإلط��ار وبنصرته  هذا 
االجتماعية  النظم  م��ن  غ��ي��ره  مقابل 

والفكرية األخرى.
يعني  ال��ب��س��ي��ط،  مفهومه  وف���ي 
االرتباط واالنسجام واإليمان مع المنتمي 
إليه وبه، وعندما يفتقد االنتماء لذلك 
فهذا يعني أن به خلاًل ومع هذا الخلل 
كمفهوم  وه��و  االن��ت��م��اء.  تسقط صفة 
ينتمي إلى المفاهيم النفسية االجتماعية 
ويعني االقتراب واالستمتاع بالتعاون أو 
التبادل مع آخر. ودافع االنتماء يستطيع 
ليصبح  األف���راد  سلوك  ف��ي  يعدل  أن 
سلوكهم مطابقاً لما يرتضيه مجتمعهم. 
ويضطر األفراد هنا إلى التضحية بكثير 
من المطالب الخاصة ويرى أن الجماعة 

هي امتداد لنفسه يبذل كل جهد إلعالء 
مكانتها. 

الميالد  منذ لحظة  االنتماء  يبدأ 
للحاجات األساسية  ابتداء من اإلشباع 
وينمو بنمو ونضوج الفرد إلى أن يصبح 
أن  عليه  الذي  الكبير  للمجتمع  انتماء 
يشبع حاجات أف��راده. وفي اللغة يعني 
الزيادة. ويقال انتمى فالن إلى فالن إذا 
ارتفع إليه في النسب. وفي االصطالح 

هو االنتساب للوطن فكراً وعمالً.
الحميمية  ع��ن  االن��ت��م��اء  ويعبر 
ويشمل االهتمام بإنشاء عالقة عاطفية 
إيجابية أو الحفاظ عليها أو استعادتها 
مع شخص أو أشخاص آخرين. وبشير 
إلى مفهوم نفسي، اجتماعي، فلسفي، 
بين  التبادلية  الجدلية  العملية  نتاج  و 

الفرد والمجتمع. 
وباعتبار انه نال أهمية في سلم 
الحاجات األساسية من حيث انه يؤدي 

الفردي  المستوى  على  هامة  وظائف 
واالج��ت��م��اع��ي، وأش���اع ه��ذا المصطلح 
حاجة  يصف  وه��و  ماكليالند"  "ديفيد 
الشخص للشعور بإحساس من االنضمام 
واالنتماء داخل مجموعة اجتماعية، ولقد 
تأثر تفكير ماكليالند بشدة بالعمل الرائد 
لهنري موراي الذي حدد ألول مرة حاجات 
والعمليات  األساسية  النفسية  اإلنسان 
تصنيفاً  ووض���ع   .)1938( التحفيزية 
والنفوذ  االنجاز  وتشمل  لالحتياجات، 
واالنتماء، ورتبها في سياق نموذج تحفيزي 
متكامل. فاألشخاص الذين لديهم احتياج 
بين  عالقات  يطلبون  لالنتماء  شديد 
أولئك  من  والموافقة  دافئة  األشخاص 

الذين على اتصال منتظم معهم.
المهتمين  ق��ب��ل  م��ن  ك��م��ا وج���ه   
لدى  كامنة  وج��دان��ي��ة  ط��اق��ة  ان��ه  على 
لها أن تظهر في مواقف  الفرد، يمكن 
بمجاالت مختلفة. العالقة  ذات  حياته 

تعميق الشعور باالنتماء من أهم المسائل التي يجب أن يحرص عليها كل مجتمع يريد التقدم واالستقرار والتماسك. 
والنجاح في تحقيقه يعني أن هناك مركبة تسير إلى األمام..غير غافلة عن الممارسة العملية والمشاركة ووقود هذا 

المعنى هو: مشاعر األمان.. كعوامل النتماء حقيقي.

يمكن تحديدها من خالل مجموعة من 
الممارسات السلوكية الصادرة عن الفرد 
بحيث تعبر عن رؤيته تجاه ما يحدث من 

مواقف في مجتمعه.
ي��أخ��ذ االن��ت��م��اء أش��ك��االً وص���وراً 
ففي  عنها  الحديث  اليسعنا  مختلفة 
الدين يمكن له ان يأخذ أكثر من طابع 
والشكل األبرز هو الطائفة أو المذهب 
وه��و أب��رز األش��ك��ال.وف��ي األدب هناك 
م���دارس مختلفة، وفي  إل��ى  ان��ت��م��اءات 
السياسة أيضا هناك انتماءات متعددة 
حسب التنظيمات السياسية واالحزاب. 
واالنتماء الحقيقي هو الحب واإلخالص 

لما هو في صالح الوطن. 
االنتماء فلسفة:

وتتمثل فلسفة االنتماء في جملة 
المفاهيم التي تشكل األسس العقالنية 
انتماء  تبرر  التي  والنفسية  واألخالقية 
الواقعي  الكيان  إلى  الجماعة  أو  الفرد 
القوة  أو  الحافز  وتمنحه  المعنوي،  أو 
االنتماء.  يستلزمه  بما  للقيام  الدافعة، 
وهذه الفلسفة اليصوغها الفرد المنتمي 
تفاعل  عبر  يتم  ذل���ك  أن  ب��ل  وح����ده، 
جدلي مع الكيان الذي ينتمي إليه ومع 
المحيط الذي يعيش فيه، وهذا مايشير 
إلى أهمية وسائل التنشئة االجتماعية 
ووسائل التوجيه المباشر وغير المباشر.
وفي تعبيرات أخرى للفالسفة فإن 
قيم االنتماء صيغت كعامل أساس في 
نشوء الذات اإلنسانية، فهي ليست سوى 
الوجود في العالم. يؤدي إلى نمو الذات 
وتحقيقها وتحقيق تميز الفرد وفرديته 
وتماسك المجتمع وقد وضع مع الحب 
في مرتبة تالية للحاجات األساسية التي 

تضمن له البقاء..
االنتماء باعتباره قيمة:

البعض  ح��دده��ا  أب��ع��اد  لالنتماء 
والتقدير  والتوحد  )األم��ان  بثمانية هي 
ال��ذات  وتحقيق  وال��رض��ا  االجتماعي 
المرجعي(  واإلط��ار  والقيادة  والمشاركة 
االنسجام  من  المفاهيم  هذه  وتقترب 
دراسة  خاللها  من  ويمكن  بعضها  مع 

دوافع االنتماء. 
جوهرية  قيمة  االنتماء  وباعتبار 
متعدد المستويات بتعدد أبعاد القيمة 
والتي تتناول الوعي من جهة والوجدان 
والسلوك. فانه يعبر عن "المادية" لحظة 
وج���ود األف����راد ف��ي ال��ج��م��اع��ة. ومعلن 
"وجدانياً" لحظة تعبير الفرد عنه لفظياً 
االنتماء.  جماعة  تجاه  مشاعره  مؤكداً 
ويعبر عته "سلوكياً" عندما يتخذ الفرد 
مواقف سلوكية حيال جماعة االنتماء. 
وقد تكون هذه المواقف ايجابية تعبر 
عن قوة االنتماء، أو سلبية تعبر ضعف 
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في  اهتمام  دون  مايبرز  وه��ذا  االنتماء 
مواقف مصيرية لألسف من قبل البعض 
ومن هم في موقع األهمية و في مراحل 

الصراع.
االنتماء للوطن:

هذا االنتماء، شعور داخلي يجعل 
المواطن يعمل بحماس وإخالص لالرتقاء 
يوطنه والدفاع عنه. أو هو إحساس تجاه 
ومن  له  ال��والء  على  يبعث  معين،  أم��ر 
بالوطن،  الفرد  يفتخر  أن  مقتضياته 
سالمته.  على  وي��ح��رص  عنه  وي��داف��ع 
مدعماً  يكون  أن  يجب  االت��ج��اه  وه��ذا 
بالحب يستشعره الفرد تجاه وطنه مؤكداً 
وجود ارتباط وانتساب نحو هذا الوطن 
باعتباره عضواً فيه ويشعر نحوه بالفخر 
والوالء. ويعتز بهويته وتوحده معه ويكون 
منشغاًل ومهموماً بقضاياه وعلى وعي 
وإدراك بمشكالته وملتزماً بقوانينه والقيم 
الموجبة التي تعلي من شأنه وينهض به 
محافظا على ثرواته ومصالحه، مراعياً 
مهما  عنه  يتخلى  وال  ال��ع��ام  الصالح 
اشتدت األزمات.ومن هنا يمكن اإلشارة 

إلى أنماط في االنتماء منها:
االنتماء الحقيقي: 

أن يكون لدى الفرد وعي حقيقي 
والظروف  الحساسة  المواقف  ألبعاد 
المحيطة بالوطن داخلياً وخارجياً.ويكون 
مدركاً لمشكالت وقضايا الوطن وقادراً 
على معرفة األسباب الحقيقية وطبيعة 
هذه المشكالت وموقفه منها ويعمل من 

اجل سالمة المجتمع.
االنتماء المشوه:

هو ذلك االنتماء الذي يقوم على 
المؤسسات  بفعل  ال���زائ���ف،  ال��وع��ي 
تشوه  والتي  الرسمية  وغير  الرسمية 
الواقع وتؤذيه في عقول البشر وبالتالي 
قد تصبح الرؤية لألمور والمواقف غير 
حقيقية وغير معبرة عن الواقع الفعلي، 
ومن ثم يصبح الوعي واإلدراك لهذا الواقع 
وعياً مشوهاً وبالتالي يعزز فكرة االنتماء 

الزائف ويكرسها.
االنتماء لفئة بعينها:

ويعد من أسوأ مستويات االنتماء 
فهنا يعمل الشخص على مصالح الفئة 
من  سواها  دون  من  إليها  ينتمي  التي 
وبالرغم  الواحد،  المجتمع  داخل  فئات 
من أن وعيه بها وانتماءه حقيقيان، فان 
قياسه على المجتمع ككل يعد انتماء 
مشوه وغير حقيقي، ألنه يعمل لصالح 
التي  الكلية  النظرة  عن  مبتعداً  الجزء 
تشير إلى صالح المجتمع ككل. ويترتب 
على هذه االلية نتائج مؤذية وتكون سبباً 
في ازدياد الصراعات والمحصلة تفكك 
المجتمع إذ تعمل كل فئة على حساب 

غيرها من الفئات.
مفاهيم مرتبطة:

في تحديد مكونات االنتماء وتحليل 
بسيط لما ورد في التعريفات السابقة 

نقترب من المفاهيم التالية: 
-"الهوية" التي تدل على اإلحساس 
بالوجود وأهميته في زيادة االنتماء، نظراً 
ألنها وحدة من المشاعر الداخلية التي 
تتمثل في الشعور باالستمرارية والتمايز. 
-"ال��والء واالل��ت��زام" مفاهيم تدعم 
الهوية الذاتية وتقوي اإلحساس بمفهوم 
"الجماعية" التي تعبر عن توحد األفراد 
االنتماء  إلى مدى  مع األه��داف ويشير 
إليها ويعد أساساً قوياً في دعم الهوية. 
االنتماء  ال��والء سيكون  ح��دوث  وب��دون 

شكلياً 
الدوافع  أهم  من  والتواد"  -"الحب 
التعاطف  م��دى  إل��ى  ويشير  اإلنسانية 
الوجداني بين أفراد المجتمع وهي مكون 

هام في أبعاد االنتماء.
-الديمقراطية تشير إلى ممارسات 
وأقوال يرددها األفراد تعبر عن اإليمان 
بالقدرات والتعبير عن الرأي باألسلوب 

المنطقي.
المواطنة واالنتماء:

مفهوم  م��ج��رد  ليست  المواطنة 
شعارات  وليست  قانوني  أو  سياسي 
نتغنى بها دون وعي بمضمونها، لكنها 
نعبر عن ذات االرتباط المعنوي والشعور 
القوي بالحاجة إلى الرباط السيكولوجي 
واالجتماعي بالمكان الذي يعيشه الفرد، 
ليقدم  يلبي االحتياجات ويدفعه  حيث 

التضحيات.
من لوازم المواطنة االنتماء للوطن 
ومكونات  عناصر  م��ن  للمواطنة  لما 
أساسية ينبغي ان تكتمل، حتى تتحقق 
هذه  اح��د  للوطن  واالنتماء  المواطنة. 

المكونات.
لمفهوم  ال��ن��ظ��ري  التأصيل  ف��ي 
المواطنة  أن  يبين  واالنتماء  المواطنة 

ه��ي ال���دائ���رة األوس����ع ال��ت��ي تستوعب 
كما  المجتمع،  في  االنتماءات  مختلف 
األفراد  تلزم  التي  المعايير  تصنع  أنها 
بواجبات والتزامات معينة تحقق االندماج 
والتشاركية في تحقيق المصالح األفراد 
أخرى  ناحية  وم��ن  ناحية،  من  والوطن 
العامة  بالمسؤولية  المواطنة  تسهم 
واألهداف الوطنية التي يمكن تحقيقها 
لها  وبنية وعي مخطط  بطرق رسمية 
ويتم اإلشراف عليها وتقييمها من قبل 
الحقيقي،  االنتماء  ذوي  المخلصين 
والمحاسبة على اإلخالل بمبادئها من 
بحسب  ك��ل  ال��دول��ة  مؤسسات  خ��الل 
تعد  حيث  عملها.  وطبيعة  تخصصها 
اصهار  التي تضمن  البوتقة  المواطنة، 
جميع االنتماءات لصالح الوطن ضمن 
على  االلتقاء  خالل  ومن  نظامية  اطر 

أرضية المصالح الوطنية.
يتأثر االنتماء بالظروف االجتماعية 
ال��س��ائ��دة،  واالق��ت��ص��ادي��ة  والسياسية 
ولذلك فان أنماط السلوك التي يصعب 
ماتكون  أحياناً  تبريرها  أو  تفسيرها 
نتيجة لفشل الفرد في الشعور باالنتماء 
وإحساسه بالعزلة وهذا ما ينطبق على 
المؤسسات أيضا بما تفضي إليه من 
مواقف التؤدي إلى إشباع الحاجات في 
تأتي  وهنا  النكران.  عن  تعبر  مواقف 
مفهوم  خ��الل  م��ن  السلبية  ال��م��واق��ف 
الفردي  المستوى  على  س��واء  االختراق 
أم على المستوى المؤسسي وقد تكون 
المواقف عدائية تلجأ إلى مصادر بديلة، 
يوجه الفرد إليها اهتمامه وانتماءه ولها 

عواقبها السيئة. 
ض��ع��ف االن���ت���م���اء واالض���ط���راب 

النفسي:
نال صدق االنتماء، ومظاهر ضعفه 
وعالجه اهتماماً كبيراً عند المختصين 
علم  وفي  والنفس  االجتماع  علوم  في 
النفس اإلكلينيكي الذي يدمج بين العلوم 
النظرية وبين المعرفة السريرية في فهم 

وآالمها.  واضطراباتها  الحياة  ضغوط 
المفاهيم  من  واح��د  الالنتماء  وشعور 
تأسيسها  األوفر في  الحظ  تنال  التي 
لإلحساس باأللم، بما فيها من مشاعر 
المبعد  الشخص  ذل��ك  ان��ه  من  المرء 

والمهمش عن البيئة التي يعيش..
كالسر"  "ول��ي��ام  البروفسور  ويعد 
المتخصص في علم النفس االكلينيكي 
وص��اح��ب نظرية ال��ع��الج ب��ال��واق��ع. من 
أفضل من تناول مفهوم االنتماء بعلمية 
إلى  الحاجة  أن  يرى  حيث  وتطبيقية. 

االنتماء يدفع اإلنسان للنشاط 
والتوجه االيجابي نحو المجموعة 
على  وج��اء  إليها  باالنتماء  يرغب  التي 
الفرد  أن  م��ن  ك��الس��ر  م��اي��راه  خلفية 
ح��اج��ات:  بخمس  مجهز  وه���و  ي��ول��د 
الفسيولوجية، وحاجات االنتماء، وحاجات 
والراحة  القرار،  في  والمشاركة  القوة، 
النفسية والوجود في بيئة تقبله. وحيث 
ان للتنشئة االجتماعية دور في إضعاف 
االنتماء أو تقويته إذ عن طريقها يتشبع 
األفراد بالقيم المعززة لالنتماء ومعززات 
الثقافة كاللغة والفكر والفن. لكنه يؤكد 
على المسؤلية كمفهوم مركزي متضمن 
في طبيعة برامجه االرشادية والعالجية.
وم���ن ه��ن��ا ف���إن ض��ع��ف االن��ت��م��اء 
يؤسس لما يسمى باالغتراب ومايصاحبه 
الفقدان  كمشاعر  سلبية  مظاهر  من 
الشعور  وع��دم  بالالمعنى  واإلح��س��اس 
والتواصل.  التعبير  وفقدان  بالسعادة 
وأشارت دراسات تتعلق في هذا الجانب 
إل��ى أن األش��خ��اص ال��ذي��ن ح��رم��وا من 
اآلخر،  وفقدان  االنتماء  التواصل وحس 
قد يعبرون او تظهر لديهم أعراض معبرة 

عن حاالت من الفصام. 
خاتمة:

في ظل هذه الظروف المؤلمة على 
مستوى واسع، والتراجع المعنوي الحاصل 
كم  والمجتمعي،  الذاتي  الصعيد  على 
نريد العودة والمراجعة من جديد فيما 
يتعلق بقيمنا وذاتنا.. وكم نريد أن نلجأ 
من جديد الى تجسيد هذا المعنى والذي 
يجب أن يكون مركزياً في كل اعتباراتنا، 
بكل  للوطن  االن��ت��م��اء  تجسيد  معنى 
القيم المقدسة، حب الوطن والتضحية 
والعطاء والسلوك المنسجم مع األخالق..

دعوة لالنتماء الحقيقي.
 

المراجع:
1- محمد عبد الغني هالل، الوالء 
واالنتماء، جمهورية مصر العربية،2011م.

مركز  ورش���ة  طلحة،  وج���دان   -2
الهوية  فلسفة   - المعرفي  التنوير 
واالنتماء، جدل مستمر، السودان،2012م.
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طنين األذن..
د.محمد جابر الناشي

الطنين هو استقبال األذن إلحساس صوتي 
أو في داخل  أو كالهما  موضع في أح��د األذنين 
ل��ه��ذا االه���ت���زاز الصوتي  ي��ك��ون  أن  ال��ق��ح��ف دون 

منبع خارجي.
الطنين نوعان: 

- شخصي ويسمعه المريض فقط وموضعي 
يمكن سماعه من قبل الطبيب الفاحص بإصغاء 

العنق.
قد يشفى الطنين الموضعي بمعالجة السبب 

بينما الطنين الشخصي ذو آلية ومنشأ مجهول، 
ذات  ح���االت  ف��ي  أك��ي��د حتى  ويبقى تحسنه غير 

األمراض الواضحة.
ت��وات��ر الطنين ف��ي الغالب ح���ادًا وذي  ي��ك��ون 
شدات مختلفة قد يسبب الطنين إزعاجًا كبيرًا 
عند بعض األشخاص وكما قد يسبب اضطرابًا 

في النوم عند بعضهم اآلخر.
قد يكون الطنين مرافقًا لمرض أذني أو قد 

يكون معزواًل.
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من  ع���دد  ف��ي  الطنين  ي��ش��اه��د 
أم�����راض ال��ج��ه��از ال��س��م��ع��ي وي��ع��زى 
كاستقبال  ميكانيكية:  ت��ب��دالت  إل��ى 
ممتدة  غالباً   – األذن  من  قريبة  نغمة 
بالطنين  يعرف  ما  وه��و  ال��ج��وار،  من 

الموضوعي.
 – الطبلي  ال��ج��ه��از  اه��ت��زاز  أو 
العظيمات بتماس كتلة مفرطة التوعية 
)درم كبي( أو بتقلص عضلي )عضلة 

الركابة مثاًل(.
اضطراب  عن  ناجماً  يكون  وقد 
المهدبة  الخاليا  أه���داب  حركة  ف��ي 

)الحركة البراوتية(.
وقد أظهر اكتشاف البث األذني 
يبث  السليم قد  الحلزون  أن  الصوتي 

صدى حلزونياً يمكن تسجيله.
وكذلك فإن التبدل الذي يحدث 
بين الوصل العصبي والقشر السمعي 

يمكن أن يفسر استقبال الطنين.
الدراسة السريرية:

للبحث عن سبب الطنين ال بد من 
إجراء الفحص األذني الروتيني ويبدأ 
باالستجواب: حيث نبحث عن ظروف 

حدوث الطنين:
مثل  مساعد  ع��ام��ل  ه��ن��اك  ه��ل 
الضجيج  إلى  المريض  تُعرض  مهنة 
كصناعة المعادن – أو المدفعية.. حيث 
أن الرض الصوتي المتكرر )إطالق نار 
يكون  قد  البندقية(  أو  المدفعية  من 

له عالقة.
وك���ذل���ك ن��ب��ح��ث ع���ن رض���وض 
القحف أو الرقبة حتى القديمة منها.

وكذلك نبحث عن إمكانية التسمم 
أو  الكربون  أوكسيد  أو  بالرصاص، 

الزرنيخ...
ال بد من البحث عن كون الطنين 
الجانب  ث��ن��ائ��ي  أو  ال��ج��ان��ب  أح����ادي 
صفيري – أو حاد اللحن – أو رنين – أو 
ذو خصائص مركبة قديمة – تفاقمه – 
مع  تفاقمه   – والنهار  الليل  مع  تنوعه 
وأخيراً   – أو الرض الصوتي   – الوهن 

االنعكاس النفسي على المريض.
العالمات المرافقة:

أو  وحيد  سمع  نقص  نجد  ق��د 
ثنائي الجانب – دوار – تصلب رقبي – أو 

صداع مرافق.
الفحص السريري:

ت��ام  أن���ف ح��ن��ج��رة  أذن  ف��ح��ص 
الطنين  عن  للبحث  رقبي  إصغاء  مع 
الموضوعي – وفحص تام ألجواف الفم 
للبحث عن اضطرابات المفاصل السنية 
)اإلطباق( وكذلك تقلص شراع الحنك.

ط������������������ب
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الطنين الموضوعي:
قد يكون سببه وعائي- كالنواسير 
قفوي  أوناسور  الوريدية-  الشريانية 
ام  ال��وداج��ي-  الكبي  ال���ورم   – جبهي 
الدم الشريانية الوريدية اصابة األوعية 
السباتي  الجسم  ورم   – للعنق  الكبيرة 
ال���ذي يكون  ف��ف��ور نفير اوس��ت��اش   –
عند  ويختفي  التنفس  م��ع  متزامنآ 

ايقاف التنفس.
غير  ال��م��وض��وع��ي  الطنين  أم���ا 
أو  يكون ضجة مفصلية  فقد  النابض 

عضلية.
الطنين الشخصي:

قد يكون مترافقاً مع مرض سمعي 
أو دهليزي،وقد يكون معزوآل.األعراض 
المرافقة غالبآ نقص السمع والدوران.

أمراض األذن الخارجية:
الظاهر  السمع  مجرى  انسداد 
سدادة اصمالخية التهاب اذن خارجية 

– عرق عظمي – أو ورم عظمي.
الوسطى:التهاب  االذن  أم��راض 

األذن الوسطى – تلصب الركابة.
أمراض األذن الباطنة: 

داء مينير- الرضوض- )التعرض 

كسور  لألنفجار-الصيادون(وكذلك 
الضغطية  ال���رض���وض   – ال��ص��خ��رة 
السمع  ن��ق��ص   – الشيخي  ال��ص��م��م 
مشتقات  مثل  الدوائي  االنسحابي- 
اوكسيد  أول   – والباريتورات  الزئبق 
االس���ت���ي���ل  ح���م���ض   – ال�����رص�����اص 
ساليسيليك بجرعات كبيرة- االمينو 
التدخين  وأخ���ي���راً  غ��ل��ي��ك��وزي��دات- 

والمشروبات الكحولية.
- التهاب انفية.

- نقص السمع المفاحئ )وعائي-
حمى راشحة(.

السمع  م��ج��رى  عناصر  اص��اب��ة 
الباطن: ورم العصي السمعي – التهاب 

القحف.
الطنين الشخصي المعزول:

ع��ن��د اس��ت��ب��ع��اد ك���ل األع����راض 
السمع،وتخطط  بتخطيط  األخ���رى 
وتخطيط  ال��رك��اب��ة  ومنعكس  الكبلة 
يكون  الدهليز  واختبارت  الدماغ  جزع 

الطنين معزوآل.
العوامل الدورانية: 

هبوط  الشرياني-  التوتر  ف��رط 
الضغط االنتصابي التصلب الرجتي- 

وقصور الشريان الفقري القاعدي.
العوامل االستقالبية: 

يساعد  الذي  الشرياني  التصلب 
عليه الداء السكري – فرط كولسترول 

الدم – فرط البولة الدموية.
ارتكاسي: 

م��رض ب��ال��ج��وار: أن��ت��ان سني أو 
جيوب- او انسداد أنف اصابة المفصل 
اض��ط��راب��ات  أو   – ال��ص��دغ��ي  الفكي 
الطنين  ي��ؤدي  ق��د  السنية  المفاصل 
الضطرابات نفسية شديدة وقد يكون 

منشأ الطنين نفسيآ.
المعالجة:

يكون  ع��ن��دم��ا  ال��س��ب��ب  معالجة 
معروفآ.

المعالجة العامة: 
الوعائي  التأثير  ذات  ب��األدوي��ة 
الحلزوني  ال��ج��ه��از  أك��س��ج��ة  ل��زي��ادة 
الطين  مقنعات  عن  وقيل  الدهليزي- 
والوخز باألبر الصينية والميزوثيربي.

والنصائح العامة: 
القهوة  في شرب  األف��راط  عدم 
والتدخين وعدم التعرض للمواد السامة 
السكري  ت����وازن  وال��ض��ج��ي��ج،وك��ذل��ك 
وف��رط  الكولسترول  ف��رط  ومعالجة 

البولية الدموية.
وق���د ي��ك��ون وص���ف ال��م��ن��وم��ات 

ضروريآ عند بعض المرضى.



من هنا وهناك

خلصت دراسة دولية تتبعت 130 ألف شخص في 17 
دولة بعضها غني واآلخر فقير إلى أن النشاط الجسماني 
يطيل العمر ويحد من األمراض سواء كان بارتياد صاالت 
األعباء  أوإنجاز  العمل  إلى  السير  أو  الرياضية  األلعاب 
بالحدائق.  االعتناء  أو  المالبس  كغسل  اليومية  المنزلية 
تأثير،  لها  الجسماني  النشاط  م��دة  إن  الباحثون  وق��ال 
فكلما تحرك اإلنسان زاد قدر الحد من مخاطر إصابته 
بأمراض القلب أو وفاته مبكراً. ولم تتوصل الدراسة إلى 
سقف يصبح النشاط الجسماني مضراً إذا تجاوزه وقالت 
"ال توجد مخاطر مرتبطة بالمستويات المرتفعة جداً من 
النشاط الجسماني"، وأشارت إلى أنها تعني بذلك أكثر من 
2500 دقيقة أو أكثر من 41 ساعة في األسبوع. وتعتبر 
للوفاة  سبب  أكبر  هي  الدموية  واألوعية  القلب  أم��راض 
في العالم وتمثل عبئاً اقتصادياً كبيراً فيما يتعلق بالعالج 

والرعاية بالمرضى. 

اكتشف الباحثون حطام العشرات من السفن القديمة في أعماق 
البحر األسود وُعثر على حطام 60 سفينة يعود تاريخها إلى 2500 
سنة، بما في ذلك سفن من اإلمبراطوريات الرومانية والبيزنطية 
والعثمانية وعثر العلماء على مقبرة الحطام أثناء استخدام الروبوتات 
البلغاري.  الساحل  طول  على  المناخ  تغير  آثار  لمسح  الماء  تحت 
الباحثون قالوا إن اكتشافهم "ال مثيل له على اإلطالق"، حيث تتمتع 
سفن عدة بوجود رسومات وكتابات مميزة، مع بقاء النحت على خشب 
بعض السفن في حالة جيدة لعدة قرون، بينما ُعثر على حبل سليم 
2000 عام. ويبلغ عمر معظم السفن  في سفينة رومانية عمرها 
حوالي 1300 سنة، ولكن أقدمها يعود إلى القرن الرابع قبل الميالد.

مقبرة السفن

نصف ساعة من الرياضة تطيل العمر

في  الكثيرين  حياة  تهدد  باتت  التي  المشاكل  أهم  من  السمنة  تعتبر 
أيامنا هذه، وفي أحدث الخطوات العلمية لمحاربتها أكد علماء من جامعة 
كولومبيا األمريكية أنهم "توصلوا إلى تطوير لصاقات طبية قادرة على خفض 
نسب الدهون الضارة في الجسم، وذلك بفضل المواد التي تحتويها والتي 
تحول الدهون البيضاء إلى دهون بنية كتلك الموجودة في أجساد األطفال، 
حيث أكدوا أن تفعيل الدهون البنية في الجسم يساعد على حرق الدهون 
المضرة ويسرع من عمليات الحرق، األمر الذي ينعكس إيجابا على صحة 

القلب والشرايين والكبد والعديد من األعضاء الحيوية األخرى.

إعداد: سمر وعر

الصقات إلذابة الدهون
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قال باحثون إن عواصف ثلجية عنيفة تهب من وقت آلخر لياًل على 
كوكب المريخ وقد توصلوا لهذه النتيجة من خالل نماذج لمحاكاة الطقس في 
الكوكب األحمر المجاور لألرض، مؤكدين إن برودة ليال المريخ تسمح بنشأة 
الظروف المواتية لجعل المياه القليلة نفسها الموجودة في الغالف الجوي 
الرقيق للمريخ تتساقط محلياً، وكان الباحثون يعتقدون حتى اآلن أن جليد 
الماء المتكون من هواء الكوكب األحمر يتراكم في أحسن أحواله على شكل 
جسيمات منفردة تتهاوى ببطء إلى سطح المريخ، ورغم أن الغالف الجوي 
للمريخ ال يمتلك الكثير من المياه إال أنه رقيق وبارد لدرجة تسمح بإمكانية 
تكون سحب وجسيمات جليدية. ولكن وحسبما أظهرت النماذج الحسابية 
للباحثين اآلن فإنه من الممكن أن تبرد جسيمات الجليد لياًل لدرجة تصبح 
يؤدي  مما  البعض،  بعضها  مع  بقوة  وتختلط  السحابة غير مستقرة،  معها 
لهبوب عاصفة ثلجية محلية على غرار ما يحدث على األرض أحياناً، ما 
يؤدي تحت تأثير مثل هذه السحب لهبوب رياح ثلجية قوية نسبياًٍ لمدة بضع 
دقائق. وأوضح الباحثون أن العواصف الثلجية تؤثر إضافة إلى ذلك على 

دورة المياه على الكوكب األحمر.

نجح فريق من علماء اآلثار في كشف غموض لغز بناء أهرامات 
الجيزة المصرية، والذي يعّد من أعظم األلغاز التي حيرت العلماء 
أن  إلى  توصل  الفريق  طويلة  لعقود  المجال  هذا  في  والمهتمين 
الفراعنة أتوا بأحجار األهرامات التي يزن الواحد منها 2.5 طناً 
 500 نحو  تبعد  أماكن  من  الصوان،  وحجر  الكلسية  األحجار  من 
 2600 عام  حوالي  في  خوفو  الفرعوني  الملك  هرم  لتشييد  ميل 
قبل الميالد، وتبين أن الفراعنة استخدموا لبناء األهرامات شبكة 
قنوات مائية شقت من نهر النيل حتى موقع بناء الهرم خوفو سارت 
فيها قوارب خاصة لنقل األحجار، وشارك في نقل هذه األحجار 
الكلسية  األحجار  من  ألف طن   170 لنقل  المدربين  العمال  آالف 
عبر نهر النيل مستخدمين تلك القوارب الخشبية بعد ربط بعضها 

البعض بالحبال.

سر بناء األهرامات

عواصف ثلجية على كوكب المريخ

الخلود  وبأحالم  باألساطير  ارتبط  الحياة  إكسير  أن  من  الرغم  على 
متجددة  لطاقة  باباً  فتح  روسياً  بيولوجياً  عالماً  أن  إال  األب��دي،  والشباب 
للشباب والصحة وتصدى لهذه المعضلة بطريقة علمية بحتة، وجّرب على 
نفسه ما يمكن أن يوصف بإكسير الحياة، حيث حقن نفسه ببكتيريا ُعثر 
عليها مطمورة تحت جليد سيبيريا، ويقدر عمرها بنحو 3 ماليين و500 ألف 
عام تلك الخطوة بدت لكثير من الخبراء أماًل حقيقياً في السير على طريق 
الحياة األبدية، البكتيريا التي عثر عليها في سيبيريا يطلق عليها اسم »الخاليا 
التي ال تشيخ«،الخبير الروسي قال: إن جينات لدى هذا النوع من البكتيريا 
تساعدها على الخلود، وتحفظها من التلف، فتتجدد الحياة بها وهذه اآللية 
قادرة على العمل في جسم اإلنسان عن طريق إدخال هذه الخاليا إلى الجسم، 
وهي ما أن تصل إلى الجسم حتى تعزز مناعته وتضاعف من نشاطه الحركي.

بكتيريا تهزم الشيخوخة
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هذه  تشهد  ال��س��وري��ة  ال��ري��اض��ة 
األيام نقلة نوعية نالت من خاللها  على 
إعجاب وتقدير محبي الرياضة، نجحت 
أحياناً وأخفقت في بعض األحيان في 
تحقيق  ق��ي  طموحاتنا  إل��ى  ال��وص��ول 
أحالمنا ولكن يكفيها شرف المحاولة 
والقتال بشراسة للوصول إلى مبتغاها 
المشرف  الرجولي  ف��األداء  وهدفها، 
ال���ذي ق��دم��ه ن��س��ور ق��اس��ي��ون خ��ارج 
بالرغم  القبعة  له  ترفع  الوطن  حدود 
من اإلمكانيات المحدودة والصعوبات 
التي واجهت الجهازين الفني واإلداري 
في تأمين معسكرات خارجية ولقاءات 
الظالمة  اإلرهابية  الحرب  ودية جراء 
عل سورية،فالمنتخب مثل كل السوريين 
وجمعهم تحت علم واحد وهتاف واحد 
من  ج��داً  قريب  وك��ان  وأبكانا  أفرحنا 
تحقيق حلم  ماليين السوريين بالتأهل 
2018. هذا  العالم  نهائيات كأس  إلى 
والرعاية  المتابعة  يستحق  المنتخب 
وتأمين كل مستلزمات وأدوات نجاحه 
لتحقيق النتائج الجيدة وتمثيل الوطن 
خير تمثيل في االستحقاقات القادمة 
إلب���راز ك��رة ال��ق��دم ال��س��وري��ة بالشكل 
فخر  محط  لتكون  المشرف  ال��الئ��ق 
واعتزاز كل مواطن سوري، وكانت لفتة 

كريمة من السيد الرئيس بشار األسد 
عليه  والمشرفين  الفريق  باستقبال 

وتكريمهم.
في  ع��دداً  األصغر  بعثتنا  كانت 
عشق آباد في تركمنستان للمشاركة في 
دورة األلعاب اآلسيوية والفنون القتالية 
للصاالت19  العباً والعبة  الخامسة 
ميداليات  س��ت  ح��ص��دوا  ذل���ك  وم���ع 
ذهبية  واحدة، وخمس برونزيات، نال 
غزال  الدين  مجد  وبجدارة  الذهبية 
في الوثب العالي. كما وأحرز منتخب 
ميداليات  خمس  للترياثلون  س��وري��ة 

في  وب��رون��زي��ة  وفضيتين  ذهبيتين 
بطولتي آسيا وغرب آسيا التي أقيمت 

قبل أيام في األردن.
الوطني  منتخبنا  الع���ب  وت��ف��وق 
 75 على  السروجي  يوسف  للدراجات 
دراج����ا ي��م��ث��ل��ون 13 دول���ة م��ن ق���ارات 
على  بحصوله  وأوروب��ا  واسيا  أفريقيا 
القميص األحمر وهو )قميص المقاتل( 
وآميز العب  الذي يحصل عليه أفضل 
ف��ي س��ب��اق��ات ال���دراج���ات ال���ذي يقام 
شباب  وزي��ر  توجه  حيث  الجزائر،  في 
الالعب  لتتويج  الجزائري  والرياضة 

السوري بالقميص األحمر وصافح الوفد 
السوري فرداً فرداً وسط تصفيق حار من 
الحضور والترحيب بالمشاركة السورية.

ات��ح��ادات  جميع  تستعد  محلياً 
السنوية  مؤتمراتها  إلق��ام��ة  األل��ع��اب 
ال��ري��اض��ي  ال��واق��ع  تشخيص  ب��ه��دف 
الحلول  واق��ت��راح  األول��وي��ات  وتحديد 
وال��م��ع��وق��ات  للمشكالت  ال��م��ن��اس��ب��ة 
وجداول النشاطين الداخلي والخارجي 
مستوياتها  وتطوير  المنتخبات  وبناء 
ال��م��ؤت��م��رات  ه���ذه  وتكتسب  ال��ف��ن��ي��ة، 
ال��ق��ي��ادة  ق��ب��ل  م��ن  متابعة  واهتمام 
وأهمية  لمكانة  تبعاً  وذلك  الرياضية 
المفصلي  في  ودوره����ا  االت���ح���ادات 
أن  بعد  الوطنية  المنتخبات  إع���داد 
للمشاركات  وتحضيرها  اختيارها  يتم 
وم��ن  وال��دول��ي��ة  وال��ق��اري��ة  اإلقليمية 
خاللها يمكن تحقيق األهداف الوطنية 

والرياضية واالجتماعية واإلنسانية.
الرياضة  البد أن نؤكد على دور 
الفاعل إلى جانب رجال الجيش العربي 
الميداليات  نيل  خ��الل  م��ن  ال��س��وري 
الرياضية  المحافل  في  واالن��ج��ازات 
الدولية في ظل الرعاية الكريمة للسيد 
راع��ي  األس��د  بشار  الفريق  الرئيس 

الرياضة والرياضيين.

رياضتنا وتفاؤل بالقادم
إعداد: لينا عيسى

فصلية جامعة - العدد الواحد والثالثون 2017
62

رياض�����������ة



التسلي��������������ة

> االنتصار هو انتصار النفس القوية الجميلة فينا، انتصار اإلنسانية 
فينا، انتصار التطور على الرجعية، انتصار الحياة.
> ال يمكنك تقبل االنتصار إذا كنت تقبل الهزيمة

> لو كنت تعتقد أنك قادر على االنتصار، فإنك كذلك فاإليمان مهم 
في تحقيق النصر.

> إن االنتصار هو أن يتوقع كل شيء وأال تجعل عدوك يتوقع.
نستطيع  ال  الحرب،  في  االنتصار  تفاصيل  على  نتعرف  عندما   <

تفريقه عن الهزيمة.
> ليس من تاج بال نصر، وليس من نصر بال معركة، وليس من معركة 

بال عدو.
> إن النصر حركة، والحركة عمل، والعمل فكرة، والفكر فهم وإيمان، 

وهكذا كل شيء يبدأ باإلنسان.
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أفقي:
1 – ممثلة أمريكية

2 – اكمل – جميل الشكل – ادنى وعكس أكثر
3 – شجعان – سيفي

4 – للمساحة )م( – مدينة يف ريف دمشق
5 – فتاة – جواب – حاذق

6 – قليل التواجد – هواء – بحر )م(
7 – عتب – نحلم ونرجو

8 – يخيفه – ألتف 
9 – متشابهان – سالم )م( – قهوة

10 – نصف عائد – من األقارب - خاصتي
11 – انتظر )م( – عالمة موسيقية

12 – مكان للعبادة

 عاموديًا:
11 – عالم كيمياء عربي

2 – يتردد – نصف رائع – نصف أقبل
 –  4 س��ّن   – نرشده   – )م(  بارحة   –  3

حاجز – محافظة عراقية )م(
5 – مشروب بارد – ضروري 6 – أساس 

– حروف متشابهة – أقصر
7 – للنداء )م( – يشجب – مركز 8 – أرفع 

– حروف متشابهة – من الخضار
9 – من األنبياء

10 – حروف متشابهة – من الخضار
11 – مدينة إيرانية – ضمير منفصل – 

طن – من األسماء الخمسة
12 – ممثل سوري – من مفرزات النحل )م(.
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الكلمة المفقودة

أقوال مأثورة يف النصرالكلمات المتقاطعة

كلمة السر من سبعة حروف 
ممثلة سورية

أبحث عن فرح أبيض، ال يعتريه حزن وأسى، 
عن سكينة تسكن روحي ما حييت، 
أبحث عن دفء ال يعرف زمهريرًا 

عن إخالص ال يشوبه غبار الخيانة، 
أبحث عن شمس ال تحمل الشروق، 

وعن قمر ال يضجره السطوع.
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السياسة األمريكية الغبية.. "كردستان" أنموذجًا!

يرة
ألخ

طة ا
حمل

ا

األمريكية  السياسة  كانت  طويلة  لفترة 
تنطلق من استراتيجية استعمارية تتخذ من 
منطقة "الشرق األوسط" مقدمة البَدّ منها 
للسيطرة على العالم، وعندما نحّدق في عيون 
الذي  االتجاه  وندقق في  األمريكيين  القادة 
"الشرق  مباشرة  أمامنا  يظهر  إليه  ينظرون 
األوسط" بصورته الكبيرة، هذا الشرق الذي 
أعاروه اهتمامًا أكبر إثر أحداث الحادي عشر 
من أيلول عام 2001، بعد أن أهملوا قضاياه 
ط��وي��اًل، وف��ي طليعة ه��ذا اإله��م��ال القضية 
جادًا  اهتمامًا  يولوها  لم  التي  الفلسطينية 
ينهي مأساة الشعب الفلسطيني، لكن خوفهم 
من عمليات محتملة ضد مصالحهم، مجددًا، 
جعلهم يظهرون هذا االهتمام المفاجئ، مع 
أن االستراتيجية األمريكية ال ترتبط بمنطقة 
الهيمنة  ه��و  الرئيس  هدفها  ل��ك��ون  م��ح��ددة، 
د  وتسُيّ ال��دول��ي  ب��ال��ق��رار  واإلم��س��اك  الكونية 

العالم لقرن قادم على األقل؟! 
مع ما حدث في المنطقة العربية، بعد ما 
ُسمي "الربيع العربي"، ركبت الواليات المتحدة 
ال���ح���راك لمصلحتها  ه���ذا  ل��ت��وج��ه  ال��م��وج��ة 
وتشّكل حكومات وكانتونات وجماعات تدين لها 
بالوالء وتضخ الدم في شرايين استراتيجيتها 
ع��ودة  بعد  المنطقة  ف��ي  تتالشى  ب��دأت  التي 
روسيا االتحادية من غيابها، على أثر تفكك 
االت����ح����اد ال��س��وف��ي��ي��ت��ي، وظ���ه���ور ق����وى دول��ي��ة 
ال��ذي جعل الواليات  وإقليمية أخ��رى، األم��ر 
المتحدة األمريكية، تتخبط في حل المشاكل 
"حلفاءها"  وورط���ت  بها  نفسها  أغ��رق��ت  التي 
معها لتتخلى عنهم بعد دخ��ول روسيا كقوة 
أنها  فاكتشفت  األزم�����ات،  خ��ط  ع��ل��ى  عظمى 
تكاد أن تكون "ُمستفردة" وتحتاج إلى وصفات 
اآلخرين إلنقاذها، وبخاصة بعدما خّلفته في 

العراق من مآٍس لم تنته إلى اليوم.
لقد حاولت الواليات المتحدة جني فوائد 
سياسية واقتصادية مباشرة من الصراع شرق 

األوس����ط����ي ب��إع��الن��ه��ا ال��ح��رب 
"الدونكيشوتية" على داعش، هذا 

م��ن رحم  اس��ت��ول��دت��ه  ال���ذي  التنظيم 
القاعدة لتحقق بوساطته فتح بؤر نزاع 

االحتياطات  على  سيطرتها  إلكمال  جديدة 
المنطقة  ف�ي  الضخمة  وال��م��ال��ي��ة  النفطية 
التي تحتوي على أكثر من نصف االحتياطات 
وال��م��ت��رك��زة  المكتشفة،  ال��ع��ال��م��ي��ة  النفطية 
ب��ال��درج��ة األول�����ى ف���ي دول ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي 

المنتجة للنفط. 
وب���م���ا أن األزم������ة ال���س���وري���ة ت��ش��ع��ب��ت، في 
عالمية  ح��رب  مرحلة  ودخلت  ع��دة  اتجاهات 
مصغرة، عملت الواليات المتحدة على إطالة 
أم��ده��ا ل��ع��دة اع��ت��ب��ارات أهمها إض��ع��اف القوة 
ال��س��وري��ة واس��ت��ن��زاف جيشها في  ال��ع��س��ك��ري��ة 
خدمة طويلة األمد ل� "إسرائيل"، األمر نفسه 
الذي فعلته في العراق، واألمر المهم اآلخر، 
خلق ذرائع إلطالة أمد بقائها عّرابة "للثورة 
التي ورطت فصائلها ومجموعاتها  السورية" 
في  دول��ي��ة  لحسابات  اإلقليميين  وداعميهم 
أثبتت فشلها،  السياسة  روسيا، هذه  مواجهة 
بعد دخول األخيرة، على خط الحرب السورية 
وثبت أن الحسابات هذه المرة ليست كالماضي.
وها هي الواليات المتحدة األمريكية، من 
جديد، تكرس غباءها في تشجيع األكراد على 
االنفصال عن العراق )من تحت الطاولة( أمال 
منها في إطالة أمد الصراع في المنطقة بعد 
السوري  الجيشان  حققها  التي  االنتصارات 
والعراقي على تنظيم داعش، ليكون )اإلقليم( 

شوكة جديدة في مشروعها الفاشل!
ي��ق��ول ال��ب��اح��ث األم��ري��ك��ي روب����رت ميري 
ف�ي كتابه "رمال اإلمبراطورية": )ما من قوة 
لكنها  أمريكا،  هزيمة  على  ق��ادرة  العالم  ف�ي 
تنهزم بالنقاط العالية بسبب الحماقة التي 
يرتكبها، تباعًا، قادتها من ذوي عاهة العمى 

السياسي(!!
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