
ـان ـسـافـة بـ اال مـا هـو الـفـاصل بـ احلـقـيــقـة والـوهم ? ومـا مـدى ا
والضالل ?

ان احلقـيقـة تكـشف عن نفـسهـا ال يلـبسـها غـموض  تـتراءى لـنا كـضوء
ضـطربة تـعبـة ا الشـمس ونور الـقمـر  وهي بعـد ذلك طمـأنيـنة لـلنـفس ا

وحرب على الوهم الذي يريد أن يفرض سلطانه بال طائل .
والبحث عن احلـقيقـة طريق طويل تـعترضه مـصاعب وأهوال حـتى نكون
بعدها على بينة من الرؤية  اذ ليست كل رؤية صادقة  وأنه متى حتقق

لنا اليق اقتربنا من احلقيقة .
لقد قـيل عن سلـمان الـفارسي أنه البـاحث عن احلقـيقـة  فقد رفض أوال
عبادة الـنار الـتي كان علـيهـا قومه  فارحتل سـعيـا الى احلقيـقة فـاعتنق

النصرانية بعد أن التقى براهب في دير .. 
ثم بـعـد حـ من الـدهـر انـتـهت رحـلـته الى يـثـرب فـاذا به يـفـاجـأ بـالـدين
اجلـديـد الـذي جـاء به الــنـبي الـكـر فـآمن واطــمـأنت نـفـسه وأدرك أنـهـا

احلقيقة ال غير .
وقد كـان السـلف الـصالح يـضعـون احلـقيـقة نـصب أعـينـهم وال يحـيدون
ـان في أعـلى مـراحـله وهي عـنـهـا حـتى آخـر رمق ألن احلـقـيــقـة هي اال

حرب على الكفر والضالل .
ـعاصر ما أحـوجنا الى احلقـيقة .. احلقـيقة التي تـدلنا على نا ا وفي عا
ـلكـوت األعلى  ثم لـتدلـنا األنوار واألضـواء لنـكون أقـرب ما نـكون الى ا

على خطواتنا على األرض في طريق احلب واخلير والفضيلة .
لقد كانت عبـادة األوثان أكبر وهم في التـاريخ فأزالها االسالم الى األبد
بحقـيقـته الساطـعة  ثم ألـيس الشـرك انكارا لـذات الله فـكيف نرضى به

منهجا وسلوكا ? انه طمس للحقيقة وجفاء للواقع .
ثم بـعـد ذلك ألــيس دأب الـعـلــمـاء الـبــحــــــث عن احلـقـيــقـة في كل زمـان

ومكان ? 
فهم يـجاهـدون بأفـكـارهم النـيرة ويـسعـون لألجـهاز عـلى الظـلم والفـساد
ـثل ويـتـحـدون السـلـطـان في جـبـروته دون اخلـنـوع لـسـلـطـته وهم بـذلك ا
األعـلـى لـلــذين يــســيـرون عــلى هــذا الــنــهج والـدرب  أمــا الــذين فــقـدوا
البـصيرة وتـاهت عقـولهم وانـحرفـوا عن جادة الـصواب فـقد سـقطوا في

واد من الظلمات ال قرار له .
انهم يـتحـدثـون بزيف ومـكر بـعيـدا عن احلـقيـقة  مـتـنكـرين لهـا تراودهم

أحالم مريضة هي أقرب ما تكون الى الضالل والعمى . 
ان العـقــــــل وحده هـو الـــــذي يـفرز الـغث من الســـــــم والـضار من
النافع  كما أن العــــــقل هو صاحب الكلـــــمة في معرفة احلـــــــقيقة 
غـيــر أنــنـا غــالــبـا مــا نـتـــــنــاسى أن ثـمــة أصــوات في داخـلــنــا تـدعــونـا
ـطلـقـة  اال أنه العـناد هـو الذي يـشل قدراتـنا في لالعتـراف باحلـقيـقة ا

نطق الصواب.
وخالصة القـول أن البحث عن احلـقيقـة ال يؤدي هدفه وال
يـحــقق غــرضه دون درايــة وخــبـرة ومــعــرفـة ودون
الرجـوع الى الـعـقل واحلـكـمـة  واال فـقـد اجملـتمع
تماسكه ووحدته وضاعت معه كل مقاييس اخلير

واجلمال والفضيلة .
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ـتـمــردين احلــوثـيـ قــبـيل لــلـحــكـومــة وا
انــعــقـاد أول اجــتــمـاع لــلــجـنــة عــسـكــريـة
ـتــحـدة مـكــلّـفـة مــشـتـركــة بـرئــاسـة اال ا
االشـراف عـلى وقف اطالق الـنـار حسـبـما

أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.
ــديــنـة وتــردّدت في الــقــسم الـشــرقي من ا
ـطــلـة عـلى الـبـحـر االحـمـر في الـسـاعـات ا
األولى من الصباح أصوات طلقات مدفعية
واشـتــبـاكـات بـاالسـلـحــة الـرشـاشـة وفـقـا

للمراسلة.
ويــــســـري وقـف إطالق الــــنـــار الــــهشّ في
مـحـافـظـة احلـديـدة الـذي  الـتـوصل الـيه

في مـحـادثـات سـالم الـسـويـد هـذا الـشـهر
وسط تـبادل لالتّـهامات بـخرقه مـنذ دخوله
حيز التنفيذ في  18كانون االول/ديسمبر.
ـوالـية وقـتل عـشـرة عـنـاصـر من الـقـوات ا
لـــلـــحـــكـــومـــة واصـــيب  143بـــجـــروح في
مـحافظة احلديـدة منذ بدء الهـدنة حسبما
أفــــاد الـــثـالثـــاء مــــصــــدر في الــــتـــحــــالف
الــعــســكـــري الــداعم لــلــحــكــومــة بــقــيــادة

السعودية في هذا البلد.
تـمردون مسـاء الثالثاء من جـهتـهم أفاد ا
ـتحـدثة بـاسـمهم أن ـسيـرة" ا عـبـر قنـاة "ا
الـقوات احلكومـية "خرقت االتفاق  31مرة"

{ طـهران (أ ف ب) عقدت إيـران محادثات
مع حــركـة طـالــبـان األفـغــانـيـة بــحـسب مـا
نـــقــلـت امس األربـــعــاء وكـــالــة "تـــســـنــيم"
اإليـرانية عن األمـ العام للـمجلس األعلى

لألمن القومي اإليراني علي شمخاني.
ونـقـلت الـوكـالـة الـقـريـبـة احلـرس الـثـوري
اإليـراني عن شـمـخانـي قوله إن "احلـكـومة
األفـغـانـيـة تـبلّـغت بـالـتـواصل واحملـادثات
الـتي عُقـدت مع طـالبـان" وتأكـيده أن "هذه

العملية ستتواصل".
وانـدلــعت اشـتـبـاكـات في مـديـنـة احلـديـدة
ــوالـيـة الــيـمــنـيــة األربـعــاء بـ الــقـوات ا
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تـمرّدون على الغالـبية العظمى ويـسيطر ا
ـدينـة بـينـما تـتـواجد الـقوات من أرجـاء ا
احلــكـــومــيــة عــنــد أطــرافـــهــا اجلــنــوبــيــة

والشرقية.
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ـقرّر أن تنـعقد األربـعاء في احلديدة ومن ا
أول جـلسـة للجـنة عسـكريـة مشتـركة تضم
ــتـــحــدة وطــرفي الــنــزاع بــرئــاســة اال ا
تقاعـد باتريك كمارت اجلـنرال الهولـندي ا

الذي وصل إلى احلديدة االحد.
وبـدأت حرب اليمن في 2014 ثـم تصاعدت
حــدّتــهـا مع تــدخّل الــسـعــوديــة عـلى رأس
حتـالف عـسكـري يضم االمـارات خصـوصا
فـي آذار/مــارس 2015 عـــمــاً لـــلـــحــكـــومــة
ــتــمـرّدين ــعــتــرف بـهــا بــعــد سـيــطــرة ا ا
احلــوثــيـ عــلى مــنـاطـق واسـعــة بــيـنــهـا
صـنعاء.وقتل نـحو عشرة آالف شخص في
الـنزاع اليـمني منـذ بدء عمـليات الـتحالف
بـيـنمـا يواجه نـحو  14مـليـون من الـسكان

خطر اجملاعة.
وتـدخل عـبـر ميـنـاء مديـنـة احلديـدة مـركز
احملـافـظـة الـتي حتـمل االسم ذاته غـالـبـية
ـواد الـغـذائيـة الـتي يعـتـمد ـسـاعدات وا ا

عليها مالي السكان في اليمن.
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يدانـية االثن ؤسسـة الطبيـة ا ووقـعت ا
مـذكرة تـفاهم وشـراكة مع مـركز اخـالقيات
العلوم والتكنولوجيا بجامعة عدن. وتأتي
ــؤسـسـة الــطـبـيـة هــذه الـشـراكــة لـسـعي ا
ــيـدانـيــة وكـذا مـركــز اخالقـيـات الــعـلـوم ا
والـتـكـنولـوجـيـا جـامعـة عـدن الى تـأسيس
شـراكـة فاعـلة تـسـاهم في حتقـيق األهداف
ـشـتـركـة في بـنـاء الـقـدرات ونـشـر الوعي ا
ـتـعـلـقة ـفـاهـيم والـقـضـايـا االخالقـيـة ا بـا
بـالطب والـصحـة وعلوم احلـياة وابـعادها
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ـا يتفه االجـتمـاعية والـقانـوينـة والبيـئة 
ـي ألخالقـــيــات مـع مــبـــاد اإلعـالن الــعـــا
الـبيـولوجـيا وحـقوق االنـسان الـصادر عن
مـنــظـمـة الـيـونــيـسـكـو وقـال بــيـان تـلـقـته
(الــزمـان) امس ان  مـســؤولـيـات الــشـراكـة
ؤسسة تـأتي بتدريب موظفي ومـتطوعي ا
حـول اخالقـيـات البـحث الـعـلمي والـرعـاية
شاركة في الـصحيـة والعمل االنسـاني وا
ـتــعـلـقـة بـاخالقـيـات الـلــقـاءات الـعـمـلـيـة ا
األبـــحــاث والــدراســـات وكــذا مــســـاهــمــة
ـؤسسة في نشر وتعـزيز ثقافة اخالقيات ا
الــطب والـصــحـة وعـلــوم احلـيــاة والـعـمل
االنــسـاني في اوســاط مـنـظـمــات اجملـتـمع
ـــدني الـــعـــامـــلـــة في اجملـــال االنــســـاني ا
ركـز وكذا الـتعاون مع بـحسب مـنهـجيـة ا
ــركـــز في تــنــســيق وتـــنــفــيــذ االنــشــطــة ا
ـيدانـية ؤسـسة الـطبـية ا اخملـتلـفة. مـثل ا
ـذكــرة الـدكـتـور مــهـيب عـبـاد في تــوقـيع ا
يدانية واألستاذ ؤسسة الطبية ا رئـيس ا
الـدكتور عـبدالله سـعيد حـطاب مديـر مركز
اخالقـيات العـلوم والتكـنولوجيـا - جامعة
ــؤسس لـــكــلــيــة الــطب عــدن والـــعــمــيــد ا
والـعلوم الصـحية عدن بحـضور الدكتورة
هـدى باسليم نائب العميد لكلية الدراسات
الـعـلـيا لـشـؤون الكـلـيـات الطـبـية والـعـلوم
الــتـطـبــيـقـيــة ورئـيس قـسـم طب اجملـتـمع
والـدكـتـور مـيـادة مـبـارك مـديـر قـسم حـشد
ـديـر الـتـنـفـيذي ـوارد والـقـائم بـأعـمـال ا ا
ـيـدانـيـة واألسـتـاذة ـؤســسـة الـطـبـيـة ا بـا
شاريع في تـمنى عبيـد مديرية الـبرامج وا
ـيــدانـيـة. كـمـا قـامـوا ـؤســسـة الـطـبـيـة ا ا
ــشـاريـع اخملـتــلــفـة في بــاالطالع وزيــارة ا
ــيــدانــيــة واشـادوا ــؤســســة الــطــبـيــة ا ا
بـالتدخالت الصحية واالجتـماعية الشاملة
ؤسسة ودورها الرائد في التي تقوم بها ا

العمل االنساني.
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حمى. وسُمح بخروج الطفل من
ستـشفى منـتصف النـهار بعد ا
اعـطـائه مضـادات حـيويـة. لـكنه
ـــســــتــــشـــفـى إثـــر أُعــــيـــد إلـى ا
إصــابــته بــالــغــثـيــان والــتــقــيـؤ
ستمر ليـتوفى بعيد منتصف ا
الـــلـــيل.وقـــالـت إدارة الـــكـــمــارك
واحلدود إنـهـا لم تتـوصل حتى
اآلن إلى ســبـب الــوفــاة لــكــنــهــا
ســـتـــضـــمـن إجـــراء "مـــراجـــعـــة

. األميركي
ونُقل الـطفـل الذي كـان بصـحبة
ـوقـوف الى مـركـز طبي والـده ا
فـي واليــــة نـــيــــو مــــكـــســــيــــكـــو
األمـيـركيـة بـعـد أن ظهـرت عـليه
ـــرض اإلثـــنــ وفق عالمــات ا

ادارة الكمارك واحلدود.
ـــركــز وشـــخّص األطـــبـــاء فـي ا
إصــــــابـــــتـه بــــــزكــــــام قــــــبل أن
يــكـــتــشــفــوا الحــقــا أنه يــعــاني
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{ واشـــنــطن (أ ف ب) أعـــلــنت
إدارة الكـمارك وحـمايـة احلدود
األميركـية وفاة طـفل مهاجر من
غواتيماال يبلغ من العمر ثماني
ســـنـــوات في مـــركـــز احـــتـــجــاز
أمـيــركي الـثالثـاء وهي احلـالـة
الـثـانـية من نـوعـهـا هذا الـشـهر
بـعـد وفـاة طـفـلـة مـن غـواتـيـماآل
أيــــضــــا بــــعــــد ســــاعــــات عــــلى
توقيـفها من قـبل حرس احلدود
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مكاسب سياسية.
ـلــيـارديـر اجلـمـهـوري وتـعـهّـد ا
بــبــنــاء جـــدار عــلى احلــدود مع
ــــكــــســــيك حــــيـث نــــشـــر آالف ا
اجلـنـود األمـيـركـيـ كـمـا فصل
أكـثـر من ألـفي طـفل مـهـاجـر عن
والديهم وذلك تنفيذاً لسياسته
القائمة عـلى "عدم التسامح" مع

الهجرة غير الشرعية.
وحتــــاول اإلدارة األمــــيــــركــــيــــة
ـهــاجـرين جــاهـدة وقف تــدفق ا
من غـــواتــــيـــمــــاال وهـــنـــدوراس
والـسلـفادور الـذين يصـلون إلى
ـكسيك احلدود األمـيركيـة عبر ا
لـــطــلـب الــلـــجــوء في الـــواليــات
ــــتـــــحــــدة بــــســــبب خــــطــــورة ا

األوضاع في بلدانهم.
وكـــتــبـت الــعـــضــو في مـــجــلس
الــشـــيــوخ نـــيــديـــا فــيالســـكــيــز
الــــــــــعـــــــــــضـــــــــــو فـي احلــــــــــزب
ـوقــراطي عــلى تــويــتـر أن الــد
"قلبهـا فطر لسـماع (أنباء) وفاة
طـــفل ثـــان مـــوقـــوف في عـــهــدة
إدارة اجلمارك وحـماية احلدود

األميركية".
وتــــابــــعـت "يــــجب أن نـــــطــــالب
بـــاحملــــاســـبـــة (...) ووضع حـــد
للسياسات البغيضة واخلطيرة
ــعـــاديــة لـــلــمـــهــاجـــرين الــتي ا

تعتمدها هذه اإلدارة".

احلــدود اجلــنــوبــيــة لــلــواليـات
ـــتــــحـــدة مـع مـــجـــمــــوعـــة من ا
هاجرين من أميركا الوسطى. ا
وأعــــادت وفــــاتــــهـــا اجلــــدل في
ـــــتـــــحـــــدة حـــــول الـــــواليـــــات ا
ســـيــــاســـات الــــهـــجــــرة وطـــرق

هاجرين. التعامل مع ا
وكــتب عــضــو الــكــونـغــرس عن
تـــكـــســـاس مـــارك فــيـــسي عـــلى
ــوت امـام تـويــتــر "طـفـل آخـر 
أنـــظـــار هـــذه اإلدارة". وأضــاف
"قـــصــة مــحـــزنــة في يـــوم عــيــد

يالد". ا
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كذلك كتب الـسينـاتور عن والية
نـيـو مـكـسـيـكـو مـارتن هـيـنـريك
"أطــالب بـتـفـاصـيل أكـثـر بـشـكل
عـــاجل لـــكن يــجـب مــحـــاســبــة
إدارة تـــرامـب عـــلـى مـــوت هـــذا
الــــطـــــفل وتـــــعــــريـض كل هــــذه
األرواح لـــلـــخـــطـــر بـــالــفـــوضى
تعمّدة وعـدم االكتراث للحياة ا

البشرية".
وجــــعـل الــــرئـــــيس األمـــــيــــركي
دونـــالــد تـــرامب من ســـيـــاســته
ــهـاجـرين أحـد ــتـشـدّدة إزاء ا ا
مدامـيك واليته الـرئاسـية األمر
الـــذي أثــار غـــضب مــعـــارضــيه
الـذين اتّـهـمـوه بـتـشـويه صورة
ـــهـــاجـــريـن من أجل حتـــقـــيق ا

مــــــســــــتـــــقــــــلـــــة ومــــــعـــــمّــــــقـــــة
لـــلــظـــروف".ودعت غــواتـــيــمــاال
السـلطـات األميـركيـة إلى إجراء
حتــقـيق "واضـح" لـكــشف سـبب

الــــوفـــاة مـــشــــيـــرة إلى أنه "
طــلـب الــتــقــاريــر الــطــبــيــة (...)

لتبيان سبب وفاة الطفل".
وأثـار نـبأ وفـاة الـطـفل الـغضب
عـــــــلـى وســـــــائـل الـــــــتــــــــواصل
االجـــتـــمــاعـي بــعـــد أيـــام عــلى
إعــــادة جــــثــــمــــان طــــفــــلــــة إلى
غـواتــيــمـاال تــوفــيت في ظـروف

تحدة. مشابهة في الواليات ا
في مـقبـرة بلـدتهـا مايـا كيـكشي
ــســؤول احملــلي ألــبــرتــو قــال ا
بـوب لـوكالـة فـرانس بـرس "لـقد
غــادرت هــذه الــطــفـــلــة بــيــتــهــا
سـعيدة لـلبـحث عن حـلم لكـنها

قضت لألسف على الطريق".
وأضـــــاف "يـــــقـــــال لـــــهـم إنـــــهم
ســـيــتــلـــقــون رواتب جـــيــدة في
ـتـحـدة عـلى الـعكس الـواليـات ا
مـن الـشـركـات الـعـامـلـة هـنـا في

غواتيماال لذا يغادرون".
وفــارقت الـطــفـلــة جــاكـلــ كـال
البـالغـة من العمـر سبـعة أعوام
احلــيـاة قــبل أكــثــر من أســبـوع
بـعـد سـاعـات على تـوقـيـفـها مع
والـدهــا من قـبل حـرس احلـدود
األمــيــركـــيــ خالل عــبــورهــمــا
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{ بـــــــيـــــــروت (أ ف ب) أطـــــــلـــــــقت
اسـرائيل مسـاء امس صواريخ على
حـسـبـما مـواقع بـالـقـرب مـن دمشـق
ذكــــرت وســـائـل اإلعالم الـــســــوريـــة
الـــرســـمــيـــة بـــيــنـــمـــا قـــال اجلــيش
االســرائـيــلي انه تــصـدى لــصـاروخ

مضاد للطيران أطلق من سوريا.
وذكـــرت وكــالــة األنـــبــاء الـــســوريــة
الــرسـمــيـة (سـانــا) نـقال عـن مـصـدر
عـــســـكــري أن الـــدفـــاعــات اجلـــويــة
"تـصـدت لصـواريخ مـعاديـة أطـلقـها
الــطـيــران احلـربـي اإلسـرائــيـلي من

فوق األراضي اللبنانية".
واضـــافت الـــوكـــالــة أن الـــدفـــاعــات
اجلـويـة تـمـكـنت "من إسـقـاط مـعظم
الـــــصــــواريخ قـــــبل الـــــوصــــول إلى
مـــوضـــحـــة أن "أضـــرار أهـــدافـــهـــا"
الـــعــدوان اقـــتــصـــرت عــلـى مــخــزن
ذخــــيــــرة وإصـــابــــة ثالثــــة جــــنـــود

بجراح".
وشـــــنت اســـــرائـــــيل فـي الــــســـــابق
عـــــمــــلـــــيــــات قـــــصف فـي ســــوريــــا
اسـتهـدفت منـشآت عسـكريـة للـنظام
أو حلــــــلــــــيــــــفـــــيـه ايــــــران وحـــــزب
الــعـــدوين الـــلــدودين لـــلــدولــة الـــله

العبرية.
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قال اجلـيـش االسرائـيـلي مـن جهـتـه
عـلى مـوقع تـويـتر إن "نـظـام الـدفاع
اجلــوي تـــصــدى لــصــاروخ مــضــاد
لــــلـــطــــائـــرات أُطــــلق من ســــوريـــا".
,اضـــاف أنـه "لم يـــتم اإلبالغ عن أي
إصـابات أو أضرار" بعد إطالق هذا

الصاروخ.
وفـي اتـــصــــال مـع وكـــالــــة فــــرانس
رفضت متحدثة باسم اجليش بـرس
االســرائـيـلي الـتـعــلـيق عـلى األنـبـاء

الواردة حول غارة في سوريا.
ــرصــد الــســوري أفـــاد ا مـن جــهــته
حلـقـوق االنـسـان ومـقـره بـريـطـانـيا
عن حـصول "غارة اسرائيلية". وقال
ــرصـد رامي عــبــد الــرحـمن مــديــر ا
ـرصـد "اسـتـهدفـت صواريخ مـديـر ا
أطـلقت من طـائرات اسـرائيـلية (...)
مـــخــــازن أســـلـــحـــة حلـــزب الـــله أو
الــقـوات االيـرانـيــة جـنـوب وجـنـوب

غرب دمشق".
ــاس وتـــقع هــذه األهـــداف في الــد
والــــكــــســـوة وجــــمــــرايـــا فـي غـــرب

وجــنــوب غــرب دمــشق حــيث شــنت
اضي. اسرائيل ضربات في ا

مـــنـــذ بـــدء الـــنـــزاع في ســـوريـــا في
2011  شــــنت اســـرائــــيل ضـــربـــات
عـــديـــدة عـــلى ســـوريـــا اســـتــهـــدفت
اجلــــــــــــــــــــيــش الــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــوري
وخـــصـــوصـــا الـــقـــوات وحـــلــــفـــاءه
اإليــــرانــــيــــة ومـــــواقع حلــــزب الــــله

اللبناني.
وفي نــهـايـة تـشــرين األول/نـوفـمـبـر
اكـدت سـوريـا ان دفـاعـاتـهـا اجلـويـة
اســــتــــهـــدفـت وأســـقــــطت عــــددا من
ــعــاديــة" فــوق مــنــطــقــة "األهــداف ا

الكسوة جنوب دمشق.
ـرة األولى الـتي توجه فـيـها وهـذه ا
اســرائـيل ضــربـات في سـوريــا مـنـذ
إعـالن الــــرئــــيـس دونــــالـــــد تــــرامب
ـاضي انـسحـاب الـقوات األسـبـوع ا

األميركية من سوريا.
ويـــرى اخلــبـــراء أنه مع انـــســحــاب
لن يكون هناك أي الـقوات األميركيـة
ـر بـري عــقـبـة أمــام إيـران إلقـامــة 
ـتوسط يـسـمح لهـا بـالوصـول إلى ا
عـن طــــــريـق الــــــعــــــراق وســــــوريــــــا
ولـبـنان.ويـضيـفون انه لـهذا الـسبب
ســتـتــأثــر بـشــدة جـراء قــرار تـرامب
ســـحـب اجلـــنـــود االمـــيـــركـــيـــ من
نـطقة ألن ذلك سـوف يتـرك ا سـوريا
مــفــتــوحــة أمــام إيــران وحــلــفــائــهـا
لــتــطـويــر قـدراتــهم الــعـســكــريـة في

سوريا البلد اجملاور السرائيل.
ـسـؤولـون االســرائـيـلـيـون ويــؤكـد ا
ـاضي بسـيـاسة الـذين أشـادوا في ا
أن تـــــــرامـب فـي الـــــــشـــــــرق األوسط
اســــرائــــيل لـن تــــســـمـح لــــســــوريـــا
اجملــــــاورة لـــــــتــــــصــــــبـح رأس جس

لطهران.
…dzUÞ ◊uIÝ

وفي  17أيــلـول/سـبـتـمــبـر أسـقـطت
الـــدفــاعــات اجلــويـــة الــســوريــة عن
طـــريق اخلـــطــأ طـــائـــرة عــســـكـــريــة
روســيـة بــعـد غــارة إسـرائــيـلــيـة في
مـــــا أدى إلى مـــــقـــــتل 15 ســـــوريـــــا

عسكرياً روسياً.
واتــهم اجلــيش الـروسـي الـطــيـارين
اإلسـرائـيـلـيـ بـاسـتـخـدام الـطـائـرة
الــروسـيــة غـطـاء لإلفـالت من نـيـران
لـكن إســرائـيل الــدفـاعــات الـسـوريــة
نـفت ذلك مؤكدة أن الطائرة أصيبت

بــعـد عـودة طــائـراتــهـا إلى األجـواء
اإلسرائيلية.

وأعـلـنت روسـيـا بـعـدهـا عن تـدابـير
أمــنـيـة تـهــدف حـمـايـة جــيـشـهـا في
ســوريــا بـيــنــهـا تــعــزيـز الــدفــاعـات
اجلوية السورية عبر نشر بطاريات
صـــــواريخ أس- 300 وتـــــشـــــويش
اتـــصـــاالت الــــطـــائـــرات الـــقـــريـــبـــة
مــنــهـا.ورأت إســرائـيـل حـيــنـذاك أن
ذلـك سيـحـد من غـاراتهـا في سـوريا
الـتي تـقول إنـها تـستـهدف مـقاتـل
إيـراني وقوافل أسـلحة حلزب الله

اللبناني.
وبدأت أعمال التجريف اإلسرائيلية
في أراضـي قرية بتيـر الواقعة غرب
والــــتـي أدرجت في عــــام بــــيـت حلم
 2014ضــمن الئـحـة مــواقع الـتـراث
ـي احملـمــيـة من قــبل مــنـظــمـة الــعـا
ــتــحــدة لــلـثــقــافــة والــعــلـوم األ ا
(الــــيـــونـــســــكـــو ) .وتـــأتـي أعـــمـــال
الــتــجـريف تــنــفـيــذا لـقــرار اتــخـذته
الــسـلــطـات اإلســرائـيــلـيـة فـي شـهـر
ـــاضي أكــــتـــوبــــر/تـــشـــريـن األول ا
لــتـــوســيع شــارع يــعــرف بــاسم 60
وإلنــــــــشــــــــاء نــــــــفـق يــــــــربـط بـــــــ
ـقـامة ـسـتـوطـنـات اإلسـرائـيـلـيـة ا ا
عـلى أراضي أربـع قرى فـلـسـطـيـنـية
تـشتـهر بـإسم (قرى الـعرقوب) وهي
: بـــتــيـــر ووادي فــوكـــ وحــوســان
وتعرف قرية بتير تاريخيا ونحال

ببلد الزيتون والكروم.
وقـــد أثــارت أعــمــال الـــتــجــريف في
قــــــــــريــــــــــة بــــــــــتــــــــــيــــــــــر غــــــــــضـب
وتـمـتـلك أراضي آل الـفـلـسـطـيـنـيـ
مـعمر مـساحات كـبيرة من األراضي

الزراعية في القرية.
إلـــتــقـــيت بـــالــفـــلــســـطـــيــني خـــالــد
بـعـد أن إحــتـدم اجلـدل بـيـنه مــعـمـر
وبـــــ جــــنــــود ومـــــســــتـــــوطــــنــــ
إســـــرائــــــيـــــلـــــيـــــ خـالل أعـــــمـــــال
وقــال خــالـــد لي :" لــقــد الـــتــجــريـف
فـوجـئنـا بـدخول عـدد من اجلـرافات
ـستـوطنـ بحـمايـة اجليش الى وا
خالل دقائق جرفوا أراضينا أرضنا
بـغــيـة إنـشـاء مـسـتـوطـنـة عـلى قـمـة
اجلــبل واإلســتــيالء عــلـى مـزيــد من
نـعلم أراض تـوارثـنـاهـا أبـا عن جـد
أن بـتير محميـة دوليا لكن ال حماية

ألي شيء هنا ."

وحـــــاولت احلــــديـث إلى مــــســــؤول
اجلـيش اإلسرائيـلي الذي يوجد في
حــيث جتـــري أعــمــال قـــريــة بــتـــيــر
لـكنه رفض التـعليق حول الـتجريف
فـي وقت أكـد فــيه اجلـيش مــا جـرى
االسـرائـيـلي في رد مـكـتـوب لبي بي
شروع شارع ال تزال تشجعيه  سـي
خــــطـط إنــــشــــاءه فـي مــــراحــــلــــهــــا
دنية ويعمل خبراء اإلدارة ا األولـى
اإلســرائـيــلـيـة عــلى حتـديــد مـسـاره
وحـــدوده عـــلـى أراض تـــعـــتـــبـــرهــا
الـــســـلـــطـــات اإلســـرائـــيــلـــيـــة حتت

سيطرتها الكاملة .
WKłUŽ W¹ULŠ

ويـؤكد الفلسـطينيون في قـرية بتير
ـنـظــمـة الـيــونـسـكـو عــلى عـودتـهـم 
ـية لـلـمطـالبـة بتـوفيـر احلمـاية األ
الــعــاجــلــة ألراضي الـقــريــة كــونــهـا
ي مـدرجـة عـلى الئـحـة الـتـراث الـعا
وقد جنحت الـسلطة ـهدد باخلـطر ا
الـفـلـسـطـيـنـيـة في إدراج الـقـرية في
الئـحـة الـيـونـسـكـو حلـمـايـة أراضي
ـصـادرة اإلســرائـيـلـيـة الــقـريـة من ا
إضافة لـصالح االستـيطان واجلـدار
الى تـعـزيز واقـعهـا الـسيـاحي الذي
بـدا ضـعيـفا حـتى في ذروة النـشاط
الــســيــاحي الــذي تـشــهــده ســنــويـا
األراضي الـفـلـسـطـيـنـيـة وبـالـتـزامن

يالد . مع إنطالق موسم أعياد ا
وتـشـتـهـر قـريـة بـتـيـر بـتالل وأوديـة
ومـدرجات زراعـية وحجـرية وشـبكة
بـنــيت في الـعـصـر مـن قـنـوات الـري
ياه وتغـذيها الـينابـيع وا الـروماني
ــســؤل مــلف اجلــوفــيــة .إلــتــقــيت 
اجلــــــــدار واإلســــــــتــــــــيــــــــطــــــــان في
غـســان عـلــيـان الــذي قـال :" الــقـريــة
ســــيـــؤثــــر تـــعــــزيـــز اإلســــتـــيــــطـــان
واإلجــراءات اإلســرائـيــلــيــة في هـذه
ـنطـقـة على مـسار بـتيـر السـياحي ا
الـذي يبدأ من مديـنة بيت جاال حتى
فاإلسـتـيـطان سـيـجعل نـهـايـة بتـيـر 
ــنــطـقــة غـيــر آمــنـة وســيـؤدي الى ا
إنــكــمــاش الــسـيــــــــــاحــة الــريــفــيـة
بـدت قـرية الـفـلـسـطـيـنيـة ."وبـالـفـعل
في مـشـهـد بــتـيـر خــالـيـة من الــزوار
تـعزوه وزارة السيـاحة الفلسـطينية
إلـى إقـــــصــــاء رحـالت الـــــشـــــركــــات
الــســـيــاحــيـــة اإلســرائــيــلـــيــة بــلــدة
كــمــشــهــد ثــقــافي وتــاريــخي بــتــيــر
وأشار عن برامج السياح فـلسطيني
الــنــاطق بــلــســان وزارة الــســيــاحــة
لذلك جـريس قـمصـيـة الـفـلـسطـيـنيـة
بالقول :" هناك محاوالت من وكاالت
الــسـيـاحـة اإلســرائـيـلــيـة لـعـدم دمج
فهم بـتيـر على بـرامجـها الـسيـاحيـة
يـــــحـــــاولـــــون إســـــتـــــغالل األمـــــاكن

كــالـقـدس الــرئـيـســيـة في فـلــسـطـ
وبـــيت حلـم ومـــا فــيـــهـــا من أمـــاكن
ديـنـية والـتي تكـون مـطلـبا لـوكاالت
لكـنـنا ـيـة والسـيـاح الـسـياحـة الـعا
نـــســـــــــــتــعـــيض عـن ذلك من خالل
مـكاتب السـياحة الـفلسـطينـية التي
ـواقع تــروج لـقــريـة بــتـيــر وبـقـيــة ا
الــــتــــاريــــخــــيــــة والــــثــــقــــــــــافــــيــــة

الفلسطينية ."
إلى ـعطيات الـفلسطـينية  وتـشير ا
تــزايــد الـقــيــود اإلســرائـيــلــيــة عـلى
احلــركـــة الــســيــاحــيــة في األراضي
فبـينمـا يحـــــصل 40 الـفلسـطينـية 
دلـيـــــــال سـيـاحـيا فـلـسـطيـنـيـا فقط
عـلى التصريح اإلسرائيـــــلي للعمل
واقع مـع الوفـود الـسيـاحـيـة وفي ا
الـــــســــيـــــاحـــــيــــة داخـل اســــرائـــــيل
تــــــتــــــمـــــــــــــــــــــتـع الــــــشــــــركــــــات
الـسـيـاحــــــــيـة االسرائـيـلـيـة بـكامل
واقع السياحية احلرية للعمل في ا
في مـخـتلف أنـحاء الـضـفة الـغربـية
.يــهــدف الـفــلـســطــيـنــيــون حلـمــايـة
الــــنـــشــــاط الـــســــيــــاحي في قــــريـــة
ــنـتــشـرة عــلى مــــــــســاحـة ا بــتـيــر
ا تبـقى للـقرية خـمسـة آالف دو 
مـن أراض تــــقـــــدر مــــســـــاحــــتـــــهــــا
الـتاريخية بأكثر من اثني عشر ألف
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مقطع ڤيـديو منتـشر كمـا كثير من مـقاطع لرجـال دين يتحدثـون فيها عن
اورائيات اخرها ڤيـديو عن ان رمانة على الريق تبعد وجودات با ربط ا
رض فلست ارى مبررا طبيا الشيطان اربع يوما بأستنـاء انه يعني ا
لـلـشــيـطـان في الـقــصـة" الـنـصــيـحـة" ثم يــتـصـاعـد رجـل الـدين بـاالرقـام

ليضاعف االربع الى ثمان اذا اكلنا رمانت و120 لثالث وهكذا.
لم يـبق شيء لم تــغـطه ڤـيــديـوات اجلـمـاعــة من الـعـقـيـق الى الـبـاذجنـان

مرورا بسمك الكنعد الذي يقال انه بال اخالق ومستهتر!
ـأكل وابـتـلـيـنـا بـطـباخ رفـيق في ـعـارضـة وكـنـا فـقراء ا اذكـر اننـا ايـام ا
السالح وابتاله الـله بنـا فطـيب الذكر اتـخمـنا بـالباذجنـان حتى قـلنا له
مسـتـغـل طـيـبـته ان حـديثـا ورد عن كـراهـة اكـله يقـول" اكل الـبـاذجنان
ـا طلـبـناه ذكـرنا ـان" بـعدهـا لم نـأكل منه حـتى اشـتقـنا الـيه و يزيل اال

صديقنا باحلديث!
ليتني بال ضمير وجاهل وامتلك جرأة اصدار ڤيديوهات جلعلت السوق
والـعقل يـضـطـربـان فـالـوزن والسـجع والـنـهـايـات الـلـفظـيـة كـثـيـرة وخذ

مثال:اكل النباتات ينجح االنتخابات.
ان اذبح احليوان يكون لك كرسي في البر

طاط يحفز النشاط  زيت ا
صيـد الـبط يعـطيـك بيـتا عـلى الـشط والى غـيرهـا من مـخدرات الـقصص
التي تتحـول الى كتب في مزرعـة العجول الـتي تسمن السـتعراض حجم
ا فاق ـرحاض  ؤيدين الذيـن تدخل اجلماعـة حتى في طريـقة دخول ا ا
التعـليم الـذي يأخـذه االنسـان وهو يكـتشف احلـياة.قـيل ان شيـخا عشق
زوجـة انـسـان بـريء فـأحـتـال عـلـيـه يـوم شـاهـده يـبـول فـقـال له زوجـتك
ـسـكـ فالح" حـرام عـلـيك فـأنت تـبـول جتـاه الـكـعـبـة" ا
ـشورة فرد الـشيخ انه سيـتزوج بها بكى وطلب ا
لتحل علـيه ومضت االيام فشـاهد الفالح الشيخ
يبـول بنـفس االجتـاه فأنـكـر علـيه تكـرار الـفعـلة
لـكن الـشـيخ حـاضـر احلـجـة اذ قـال لقـد حـرفت

ينا. عضوي 
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ال يوجـد هـناك مـا يـثيـر انـزعاجي,ويجـعـلني حـزيـنا اكـثر مـن مشـاهدتي
حلوار سياسي يتحدث فيه اشـخاص ينتمون لكتل سـياسية مختلفة وهم
يضحكون ويعـلقون تعليـقات فارغة من اي معنى.يـحدث هذا في اكثر ما
اشاهده من لـقاءات وحوارات ال اسـتثني مـنها اال شـخصا او شـخص
يتكـلمـون بروح تشـتعل وحتـترق.اما فـي االعم االغلب فكالم الـسيـاسي
شكلة انهم ال يقرؤون,ويعتقدون ان احلديث جاف ومباشر وال قيمة له.وا
امام اجلـمهـور شيئ سـهل.وان اطاللـتهم الـيومـيـة هي نداء وطـني يلـبونه
لـيـضـعـونـنـا في قـلب احلـدث.لـذلـك فـهم اصـحـاب مـنـة ونـعـمـة عـلـيـنـا.هم
يــقـيــدونــنـا امــام الــشــاشـات كــالــتــمـاثــيل لــنــسـتــمع ونــعــلق وحــدنـا في
غرفنا,ونتجـادل بسـبب كالمهم وارائـهم الساذجـة. ال شيء يقـلقـني اكثر
ـهدور.ولـعـل ما من هـذا الـهـذر الـذي تـقـدمه الـفـضـائـيـات طوال الـوقـت ا
حدث مـؤخـرا من ازمة اخـتـيار وزيـري الداخـلـية والـدفـاع كشف الى اي
حد صار تكرار الكالم شيئـا مقبوال.جتد الفضـائيات ان هناك موضوعا
ال بـد من ان تـنـاقـشه مع ضـيـوف تــخـتـارهم.وتـفـعل الـفـضـائـيـة االخـرى

الشيء ذاته.
والـثــالـثــة تـقــوم بـالــعـمــلـيــة نـفــسـهــا.يـخــتـلف االطــار اي اسم الـبــرنـامج
ــضــمــون هــو واحــد.اذ ال شيء يــقــال عــلى ــقــدم.لــكن ا والــضــيــوف وا

االطـــالق.وال معلومة تاتي مع نسيجها احلقيقي.
كل الــذي اســمـعـه هــذيـان وقــلــة مـــــــعــرفــة وبـعـــــد عن

جوهــر االنسان احلقيقي.
وبعد اعوام سيـكتشف البائـسون انهم عاشوا في
كــذبـــة احلـــــــــديث الـــفــارغ الـــتي ارهـــقـــــــــونــا
بهـا.ولعل هـذا ما يـجعلـني اهـرب من هذه احلـلقة
ـميـتة.ان كل مـا اســـــــمـعه يشـبه جوزة النـارية ا

بال لب.


