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مناورات أميركية - »إسرائيلية« وأخرى 
سعودية.. تنسيق العداء للمقاومة وسورية

هذا هو جوهر الصراع 
السعودي - اإليراني في المنطقة

الحرب السورية.. 
هل بدأت مرحلة الجنون؟

FRIDAY 26 FEBRUARY - 2016 
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القلق  اإىل  لبنان ال يدعو  االأمني يف  الو�شع  اأن  ذكــرت م�شادر مطلعة 

يف الوقت احلايل، متوّقعة اأنه يف اأوائل ال�شيف املقبل �شيكون البلد حتت 

الفرتة  اأنـــه يف تلك  اعــتــبــار  االأمــنــيــة واالإرهــابــيــة، على  خطر اخلــروقــات 

�شُتفتح معركة جرود عر�شال ب�شكل جّدي، تزامناً مع انطالق معركة حلب 

الكربى، االأمر الذي يعني فتح كل املعارك االأمنية �شّد املقاومة وحلفائها 

يف لبنان واملنطقة.

ألمـــــــة واحـــــــدة
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لة إلى الصيف التهديدات األمنية مؤجَّ

لبنان بانتظار »التعّقل« السعودي.. أو »الجنون« السوري

التسليح الروسي إليران: 
لمواجهة »الناتو«

األمن التركي الداخلي.. نار تحت الرماد 

محمد نور الدين: ُجل اهتمام تركيا اليوم 
مواجهة حزب صغير على حدودها

5

2

ماذا طلبت السعودية 
من تل أبيب؟

س.
�

ل.
 1

5
 -

 .
ل

ل.
 1

0
0

0
 :

عر
�ش

ال



أفول الغرب.. مخاطر الفراغ 
وتحديات البديل

على مدى ربع ق���رن تقريبًا، حاول���ت الإدارة الأمريكية توطيد 

اأركان القطبية الواحدة با�ستخدام مزيج من احلرب والدبلوما�سية 

والعقوب���ات القت�سادية، لكن النتائ���ج كانت معاك�سة متامًا؛ فقد 

اأحلق���ت حرب العراق الثانية 2003 اأ�رضاراً فادحة مبكانة وا�سنطن 

يف املنطقة والع���امل، وكان من نتائج انت�سار املقاومة يف حرب 

متوز عام 2006، انهيار وهم »ال�رضق الأو�سط اجلديد«، الذي �سعى 

العدو من خالله اىل ان ي�سري دولة مركزية يف الإقليم، ليجد نف�سه 

يف و�س���ع مماثل لأي دولة عادية حتتاج اإىل حماية خارجية. اأما 

احلرب املتوا�سلة على �سورية، والتي بداأت اإرها�ساتها مع الزيارة 

ال�سه���رية لكولن ب���اول اإىل دم�سق ع���ام 2003، فاإنها مل ت�ستنزف 

خ�س���وم وا�سنطن واأعداءها يف املنطقة بقدر ما اأف�ست اإىل تعاظم 

اأدوار ه���وؤلء، ب���ل �ساهمت يف تطوير مواق���ف دول كربى مناف�سة 

للغرب، على نحو قد ميّهد لقيام حتالفات وا�سعة وذات مكانة يف 

عامل متعدد الأقطاب.

الدبلوما�سي���ة الغربي���ة بدورها مل تكن عن����رضاً م�ساعداً على 

حتقي���ق اأهداف تلك احلروب، ويف وق���ت ا�ستاأنفت رو�سيا وال�سني 

ا�ستعمال »حق النق�س« يف جمل�س الأمن بعد توقف مديد، عجزت 

الدول الغربية طوال ال�سنوات الأربع املا�سية عن اإ�سدار قرار اأممي 

واحد ل توافق عليه هاتان الدولتان.

اأّما الق���درات القت�سادية الفائقة التي ميتلكه���ا الغرب، فاإّنها 

الي���وم اأق���ل تاأثرياً م���ن ذي قبل عل���ى موازين الق���وى العاملية؛ 

اجلمهوري���ة الإ�سالمي���ة الإيرانية �سارت ق���وة �سناعية �ساعدة، 

وتف�س���ل العقوبات القت�سادية التي ت�سته���دف جمتمع املقاومة 

وموؤ�س�ساتها يف لبن���ان اأمّيا ف�سل يف ثنيها عن امل�سي يف طريق 

مواجهة اخلطرين ال�سهيوين والتكفريي، ومو�سكو و�ّسعت من نطاق 

ح�سورها لي�سمل دائرة وا�سعة يف دول اجلوار و�سوًل اإىل �سواطئ 

البحر املتو�سط، ول ترتدد بكني يف الرد بقوة على حتر�س وا�سنطن 

به���ا يف بحر ال�سني اجلنوبي، كما اأن دوًل عدة خرجت اأو ت�ستعد 

للخ���روج من دائرة التبعي���ة القت�سادية للغ���رب، وهو ما يظهر 

اأي�س���ًا يف ن�سوء كتل اقت�سادية جبارة مثل جمموعة »الربيك�س« 

ومنظم���ة »�سنغهاي« وتكت���الت اأمريكا الالتيني���ة الباحثة عن 

التعاون الدويل القائم على ال�ستقالل والحرتام املتبادل.

لك���ن تراجع الغرب ل يعن���ي بال�رضورة اأنه يف ط���ور الأفول، 

وه���و على اأي حال تراجع موؤمل وينطوي على العديد من املخاطر 

والتحدي���ات، مثل انبع���اث قوى عدمية ت�سع���ى اإىل ملء فراغات 

ال�سلط���ة العاملية من خالل موجات من التوح�س البدائي، و�سعي 

بع�س الدول الإقليمي���ة اإىل ال�ستفادة من ات�ساع هام�س املناورة 

لتباع �سيا�سات قائمة على التجزئة واإذكاء النزاعات.

الغرب على اأية حال لن يكّف عن املحاولة، وها هو يخو�س يف 

�سورية، وبقيادة وا�سنطن، اآخر معاركه الهادفة اإىل مواجهة تبعات 

اإخفاقات���ه املتتالية يف حتقيق اأهداف���ه الإمرباطورية، لكنه يظن 

هذه امل���رة اأن بو�سعه اإ�سعال الن���ريان بالوا�سطة دون اأن ت�سيبه 

ارتداداته���ا، واأنه �سيتمكن من تفتي���ت الهوية التاريخية الرا�سخة 

للمنطقة، واإعادة تكوينها من جديد. هذا هو جوهر ال�رضاع الراهن، 

على الرغم م���ن وجوهه الكثرية و�رضديات���ه املت�سعبة، والذي ل 

خمرج منه اإل مب�رضوع عربي اإ�سالمي بديل، قوامه الوحدة والتقدم، 

ومقاومة الهجمة الراهن���ة، و�سيكون اإن جنحنا يف �سياغته على 

نح���و متجدد وجامع للتنوع، قو�س عبورنا من �سفة ال�سحايا اإىل 

�سفاف القدرة والنهو�س.

د. عبد احلليم ف�ضل اهلل

االفتتاحية
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المقاالت الواردة في الجريدة تعبر عن آراء كتابها
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مل ينجح جمل�س الوزراء اللبناين يف 

جل�سته الأخ���رية التي ا�ستغرقت اأكرث من 

خم�س �ساعات، �سوى يف التمديد �ساعات 

اإ�سافي���ة لإخراج بيان »فع���ل الندامة« 

للمملكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج، 

ومل ياأِت البيان مبا ير�سي اللبنانيني، ول 

ال�سعوديني، فكان ل بّد من موؤمتر �سحفي 

يف »بيت الو�سط«، اأطلق خالله الرئي�س 

�سعد احلري���ري »وثيقة تاريخية« ُتثبت 

انتم���اء لبن���ان العرب���ي، واحلر�س على 

اأف�س���ل العالقات مع »اأه���ل املكرمات«، 

بح�سور اأباطرة املال من �رضكاء املرحوم 

والده، الذي���ن ل يرى ال�سعب اللبناين يف 

بع�سه���م �سوى وجوه غي���الن من بعدهم 

الطوفان.

ل�سنا ب�سدد البحث يف موقف الرئي�س 

مت���ام �سالم، وه���و »املقا�سدي« العتيق 

الت���ي تنعم بخريات اململك���ة ال�سعودية 

منذ اأيام املرحوم والده، ول بولء الرئي�س 

�سعد احلريري ل�»طويل العمر«، بل نحن 

ب�سدد تعريف العروب���ة التي اأ�رضّ عليها 

الرج���الن، وتاأريخ تاريخها احلايل، كي ل 

تبقى كلم���ة ممجوجة تافهة و�ساقطة من 

قامو����س كرام���ات الأمم، وكي ل يحت�سب 

ال�سع���ب اللبناين املق���اوم، على عروبة 

معا����رضة ثقافتها التكف���ري وهدر الدماء 

وهو منه���ا بريء، ولنحاول اأن نبحث عن 

موقع لبنان �سم���ن العروبة التي تنه�س 

ذاته���ا بوح�سية »داع�سي���ة« مل يعرفها 

الع����رض احلجري، وما زالت تن�سوي حتت 

م�سم���ى »اجلامع���ة العربي���ة« لثنتني 

وع�رضين دولة ميكن توزيعها على �سبعة 

حماور:

- ال���دول التي مل تتل���ّوث حتى الآن 

بالفك���ر العروب���ي املعا����رض، ول بدماء 

»الربيع العربي« وهي: موريتانيا وجزر 

القمر وجيبوتي.

- ال���دول التي تعي����س و�ستعي�س اإىل 

اأجل غري م�سمى خما�س النزاعات القبلية 

عل���ى الطريقة اجلاهلية، وه���ي: ال�سودان 

وال�سومال وليبيا.

- الدول التي تعي�س رمادية النتماء، 

وتبح���ث لنف�سه���ا عن دور تاب���ع، وهي: 

الأردن والكويت والإمارات.

- ال���دول املن�سبطة �سم���ن حدودها 

وتناأى بنف�سها عن النتحار الأحمق، وهي: 

اجلزائر واملغرب و�سلطنة عمان.

- ال���دول الت���ي تدفع اأثم���ان ال�رضق 

الأو�سط اجلديد دم���ًا ودموعًا، وهي: م�رض 

وتون����س و�سورية والعراق واليمن، ومعها 

فل�سطني.

العروبة  التي تت�س���در �سياغة  الدول 

املعا�رضة ور�سم »الإ�رضائيليات«، ب�رضف 

النظر ع���ن التابع واملتب���وع فيها، وهي: 

ال�سعودية وقطر والبحرين. 

يبق���ى لبن���ان، الدول���ة ذات الكرامة 

والعزة وال�سيادة، والذي قاد ويقود اأ�رض�س 

حملة دفاع عن النف�س، وخطيئته الوحيدة 

اأنه عرب���ي النتماء قوًل وفعاًل، وبالنيابة 

عن العرب، كل العرب، وغ�سبًا عن الغرب، 

كل الغرب، دا�س على ال�سهيوين الغا�سب، 

و�سحق اأ�سط���ورة »جي�س الدفاع«، وبات 

»البعبع« الإقليمي الأوحد للعدو، باعرتاف 

 ق���ادة العدو، لكن لأنه كذل���ك.. اأُهدر دمه!

هذه هي العروبة املعا�رضة، كي ل ن�سيع 

يف القوامي�س، وما على الرئي�س متام �سالم 

�سوى تعريف معنى الت�سامن العربي قبل 

دعوة لبنان اإىل الت�سامن، وعلى الرئي�س 

احلري���ري ����رضح فهمه للعروب���ة قبل اأن 

ي�رضحها للبنانيني، �سيما اأن لغته العربية 

ل ت�ساعده كثرياً يف ال�رضح، وتاريخ لبنان 

هو اأ����رضف واأن�س���ع �سفح���ة يف تاريخ 

النتماء العروب���ي، والعيب كل العيب اأن 

ُيدعو اللبناني���ني اإىل عملية فح�س الدم 

القوم���ي عرب »الوثيق���ة احلريرية«، وهو 

 الوطن الذي ير�سم ح���دوده بدماء اأبنائه.

واإذا كان الرئي����س �س���الم من���ذ ت�سكي���ل 

حكومت���ه بع���د خما����س، ميار����س دور 

ت�رضي���ف الأعمال حلكوم���ة عاقر، �سمن 

الدور امل�سموح ل���ه به، فاإن على الرئي�س 

احلري���ري قب���ل اأن ي�س���دح م���ن »بيت 

الو�س���ط« بعب���ارة »اأيه���ا اللبنانيون« 

ويدعوه���م اإىل اإع���الن ال���ولء للمملكة، 

اأن يق���راأ ال�سارع اللبناين خ���الل غيبته، 

 ليدرك حجم خيبته والبداية من طرابل�س.

الوزير اأ�رضف ريف���ي ا�ستقال من احلكومة 

واأق���ال احلري���ري من طرابل����س، وي�ستعد 

لإعالن »احللف الثالثي« مع ثنائي عكار 

املرعب���ي وال�ساه���ر، يف حماولة اأخرية 

لإحي���اء »الإمارة الإ�سالمي���ة«، انتخابيًا 

عل���ى الأقل، يف مواجه���ة احلريري، الذي 

ا�ستقبلت���ه طرابل����س يف باح���ة م�سجد 

»ال�سّدي���ق« بجماه���ري ل تتعدى حمولة 

با�س، بينم���ا ُحمل ريفي عل���ى الأكتاف 

 وكاأن���ه »اخلليفة املنتَظ���ر« للجماهري.

ومن طرابل����س اإىل م�سق���ط الراأ�س �سيدا، 

التي كت���ب اأبناوؤها على �س���ور الرئي�س 

ال�سهيد رفيق احلريري ما يجب اأن يتوّقعه 

جنل���ه �سع���د، ولي����س اإقف���ال موؤ�س�سات 

احلريري ه���و الذي غرّي امل���زاج ال�سعبي 

للنا�س، �سواء يف �سيدا اأو البقاع اأو بريوت 

بعد عكار وطرابل�س، ب���ل جاء اإقفال هذه 

املوؤ�س�س���ات لأ�سباب مادي���ة اأوًل، وثانيًا 

لأن مردوده���ا يف �سنادي���ق القرتاع لن 

يحمل ال�سعد لل�سيخ �سعد، والأر�س اأفرزت 

الأحجام، وانتهى ف���رز ال�سناديق قبل اأن 

تفتح، واإذا كان الرئي����س احلريري يرغب 

باإح�ساء ال�سعبية لطروحاته »العروبية« 

وولئ���ه اخلليج���ي، فه���ا ه���ي الوثيقة 

الت���ي اأطلقها ووّقعها م���ع �سيوفه خالل 

امل�سهدي���ة ال�ستعرا�سية من بيت الو�سط، 

فليحمله���ا اإىل احللف���اء وف���روع »تيار 

امل�ستقب���ل« يف جميع املناطق، ولينتظر 

راأي النا����س اإذا كانوا مع���ه اأو مع »دولة 

 ح���زب اهلل«، كم���ا يحلو ل���ه اأن ي�سّميها.

لبنان يرّحب بعودة الرئي�س احلريري، لكن 

على الرئي�س احلري���ري اأن يعود اإىل ذاته 

اللبناني���ة، واأن يخلع عن���ه كل العباءات 

الإقليمية، لأن اللعبة غدت اأكرب من اجلميع، 

ولبنان بات على حافة هاوية ال�»�سني - 

�سني«، ينتظر تعّقاًل �سعوديًا يف التعاطي 

معه كدول���ة ذات �سي���ادة متميزة ولي�س 

دولة مت�سّولة، اأو اأن على لبنان اأن ينتظر 

»جنون���ًا« �سوريًا ون�رضاً �ساحقًا للنظام، 

ول���و اأن اإع���الن الن�رض ال�س���وري �سيطول 

ومعه يطول انتظار اللبنانيني..

اأمني اأبو را�ضد

أحــداثأحــداث2

الرئي�س متام �سالم مرتئ�ساً جل�سة جمل�س الوزراء

ل« السعودي.. 
ّ

لبنان بانتظار »التعق
أو »الجنون« السوري

من المعيب دعوة اللبنانيين 
إلى فحص الدم القومي 
عبر »الوثيقة الحريرية«.. 
وهم الذين رسموا حدود 

الوطن بدمائهم
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همسات

¡ ال�رضاع ال�سعودي ينعك�س لبنانيًا
اأكد م�سدر �سيا�س���ي لبناين مطلع اأن ما يح�سل يف 

لبنان من هزات �سيا�سية هو وجه من وجوه ال�رضاع 

ال�سعودي - ال�سعودي املحت���دم، والذي يتخذ عدة 

اأ�سكال اأبرزها:

1- ال����رضاع بني اأط���راف اجلن���اح ال�رضيري، حيث 
يتنعم طرفان بكعكة احلكم، على ح�ساب الآخرين.

2- ����رضاع بني م���ا بقي م���ن اأولد املوؤ�س�س الذين 
يريدون حقه���م يف ولية العه���د واحلكم، واجلناح 

احلاكم.

على اأن ال�رضاع الأبرز الآن هو بني ولّيي العهد حممد 

بن نايف وحممد بن �سلمان، والذي بداأ ينعك�س على 

لبنان ب�رضاعات �سديدة بني اأتباعهما.

واأبدى ه���ذا امل�سدر تخوفه ال�سديد م���ن اأن تنحدر 

الهزات ال�سيا�سية اإىل هزات اأمنية.

¡ تخوُّف من النتخابات البلدية
�أبدت م�س��ادر قانونية ود�س��تورية خماوفها من �أن 

ُت�ستغ��ل حملة �لعد�ء �ل�سعودي��ة �سد لبنان، وما تثري 

م��ن ت�س��ّنج �سيا�س��ي، الإلغ��اء �أو تاأجي��ل �النتخابات 

�لبلدية، خ�سو�سًا �أن تيار�ً �سيا�سيًا بارز�ً يخ�سى من 

نتائجها �لتي قد ال تكون ل�س��احله، م�س��رية يف ذ�ت 

�لوقت �إىل �خل�س��ية من توتر�ت �أمني��ة بدت طالئعها 

يف �إ�سكال مفتعل يف �ل�سعديات.

¡ الدولة العاجزة
عجزت جه���ات ر�سمية يف تقدمي مربّر مقنع ل�رضكة 

�سويدي���ة عر�ست �رضاء النفاي���ات، بالرف�س القاطع 

لقب���ول العر�س، �س���وى اإبالغ املتق���دم لل�رضاء باأن 

امللف الذي قّدمه مفقود، ثم اإنه جتاوز الوقت املحدد 

وفق القانون.

¡ فر�سة �سانحة
ُعلم �أن ف�سل كل �مل�ساعي يف �إيجاد �سخ�سية تو�فقية 

لرتوؤّ���س �لر�بط��ة �ملاروني��ة، دف��ع مرجعي��ة كبرية 

تت�ساور يف �لكو�لي�س الإقناع �سخ�سية ر�سمية �سابقة 

للكر�سي، �س��يما �أن �ملذكور يع�س��ق �لظهور و�ل�سور، 

فاعت��ر �الأم��ر �إن مّت هو فر�س��ة �س��انحة للعودة �إىل 

�ل�سا�سة.

¡ ن�سيحة
ن�س���ح قيادي �سمايل الرئي�َس �سع���د احلريري اأثناء 

زيارته ال�سمال، ب����رضورة الإ�رضاع يف ملء ال�سغور 

يف »تي���ار امل�ستقب���ل«، والناجم ع���ن ال�رضاعات 

الداخلية نتيجة �سياع الولءات، قبل اأن يعمل على 

ال�سغور الرئا�سي.

¡ وا�سنطن تريد »�سحوات« �سورية
ُعل��م �أن �الأمريك��ي طلب من �لرو�س��ي �مل�س��اهمة يف 

�إن�س��اء »�س��حو�ت« يف �لرقة و�لبادية �ل�سورية على 

غر�ر �ل�سحو�ت �لعر�قية ملو�جهة »د�ع�س«، لكن هذ� 

�لطلب مل تعره مو�سكو �هتمامًا.

¡ ملاذا اأُوقف العر�س؟
ُعل���م اأن فيلمًا كانت اإح���دى الف�سائيات اخلليجية 

�ستعر�سه على �سا�ستها عن حياة �سخ�سية قيادية 

لبنانية مرموق���ة، يتخطى دورها وتاأثريها ال�ساحة 

املحلي���ة، وفي���ه اإ�س���اءات وتزوير لتاري���خ ودور 

ال�سخ�سية، لكّن ات�ساًل من مرجعية �سيا�سية كربى 

مبرجعي���ة حكومي���ة �سابقة، حذر فيه م���ن اأن هذا 

العر�س هو »بواب���ة فتنة كربى، �سيفتح عليكم نار 

جهنم«، اآماًل من���ه الت�سال بوزارة الإعالم املعنية، 

وب���اإدارة الف�سائي���ة لإلغاء العر����س. وبعد �ساعة 

ات�س���ل الزعيم ال�سيا�سي باملرجعي���ة مبلغًا اأن ما 

يريده ح�س���ل واأن الفيلم لن يعر����س كله، وحلفظ 

ماء الوج���ه للف�سائية، م�سط���رون اإىل عر�سه بعد 

حذف كل جتريح واإ�ساءة.. وفعاًل ُعر�س الفيلم الذي 

ج���اء ل�سالح ال�سخ�سية املرموق���ة، ما دفع باإدارة 

الف�سائية لإقالة مديرها العام، كمخرج للماأزق الذي 

وجدت نف�سها فيه.

جاء الإعالن عن التفاق الرو�سي - الأمريكي 

حول »وقف العملي���ات العدائية« يف �سورية 

بدءاً من 27 �سباط اجلاري، مبنزلة عامل تربيد 

ل يوؤدي اإىل اإطفاء النار ال�سورية بالكامل، بل 

يخفف من وهجها وقوتها، بحيث ل يوؤدي اإىل 

اإ�سع���ال حرب عاملية مل تك���ن حتتاج اإل اإىل 

حلظة جنون تركي���ة اأو �سعودية لت�سعل ناراً 

�سُتلهب ال�رضق الأو�سط واأوروبا معًا.

يومًا بعد ي����وم تتك�ّس����ف حقائق خميفة 

ح����ول قدرة الأط����راف الداعم����ة للمجموعات 

امل�سلح����ة يف �سورية عل����ى اجلنون، يف ظل 

ا�ستباك اإقليمي كبري قد ي����وؤدي بخطاأ ما اإىل 

حرب عاملي����ة كربى �ستج����ذب اإليها كاًل من 

الأمريكي����ني وحلف �سمال الأطل�سي، وحتى لو 

مل يكونوا راغب����ني فيها بالفعل. وبالرغم من 

ر املنطقي يقول اإنه ل قدرة لالأطراف  اأن الت�سوُّ

الإقليميني على الت�����رضف بدون �سوء اأخ�رض 

اأمريكي، لك����ن ميادين احلروب عادة ما تكون 

مليئ����ة باملفاجاآت، وقد يك����ون الغرور ووهم 

فائ�س القوة املدفوَعني باخلوف من الهزمية، 

عاماًل تدمرييًا ي����وؤدي اإىل خطوات جنونية ل 

ُيعرف مدى حجمها وم�ستواها.

ويف حتليل �سل���وك الالعبني الإقليميني 

يف �سوري���ة، ميكن الق���ول اإن���ه با�ستثناء 

الأردن الذي يتهّيب ت�سعري اجلبهة ال�سورية، 

ويخ�س���ى انهيار حكمه فيما لو �سقط احلكم 

يف دم�س���ق و�سيط���ر »الإ�سالمي���ون« على 

ال�سلط���ة، فاإن �سل���وك القيادتني ال�سعودية 

والرتكي���ة يعط���ي انطباعًا ب���اأن الطرفني 

م�ستعدان للمقام���رة مب�سري �سعوب وبلدان 

اأخ���رى، ول ي�سريه���م اأن يقام���روا مب�سري 

بلدانهم اأي�سًا، لتقاء هزمية ع�سكرية باتت 

تلوح يف الأفق يف �سورية.

وم���ن �سلوكيات اجلنون القاتلة تلك، رغبة 

اأردوغان احلقيقية وا�ستعداده لتدّخل برّي يف 

�سورية ل�ستنقاذ م�سلحيه، لول القرار الأمريكي 

والأوروب���ي احل���ازم واملح���ّذر م���ن اخلطوة، 

والر�سال���ة التي �سدرت عن حل���ف »الناتو« 

الوا�سحة وال�رضيحة باأنهم �سيرتكونه مل�سريه 

فيما لو قام بالفعل بالتدخل برّيًا يف �سورية.

اأما بالن�سبة لل�سعودي���ة، وبالرغم من اأن 

احلدي���ث عن تدخل برّي �سع���ودي يف �سورية 

انطالقًا من تركيا بدا اأنه جمرد مادة لال�ستهالك 

الإعالمي وال�سيا�سي، لكن التقارير التي حتدثت 

عن الأ�سباب احلقيقية للت�سعيد ال�سعودي يف 

لبنان، ت�سري اإىل رغبة �سعودية مل يتم تلبيتها 

بفتح جبهة لبن���ان جم���دداً لالنق�سا�س اإىل 

الداخ���ل ال�سوري من خ���الل مقاتلني �سوريني 

ولبناني���ني موجودين يف ال�سم���ال اللبناين، 

هي اجلن���ون بعينه، وقد تك���ون هذه الهجمة 

ال�سعودية لتوتري الأجواء يف لبنان، والإعالن 

عن اإلغاء الهبة للجي����س اللبناين، وا�ستقالة 

الوزير اأ�رضف ريفي واإ�سكال ال�سعديات، وابتزاز 

اللبنانيني بلقمة عي�سهم، مرّدها - كما تقول 

التقاري���ر - اإىل اأن ال�سعودية تقّدمت بطلبات 

اأمنية وع�سكرية »تعجيزي���ة« من لبنان، مّت 

رف�سها، ومن ه���ذه الطلبات: فتح جبهة على 

احل���دود بني لبن���ان و�سوري���ة، وحتديداً عرب 

وادي خالد، لالنق�سا�س على الداخل ال�سوري، 

وا�ستخدام مطار القليعات الع�سكري يف تدّخل 

ع�سك���ري يف �سوري���ة، واأن بع����س املنظمات 

غ���ري احلكومي���ة العاملة يف ال�سم���ال قامت 

باإح�ساء ال�سوريني القادرين على القتال لهذا 

الغر����س. اأما بالن�سبة للجي����س اللبناين فقد 

طلب���ت ال�سعودية �سمانات من اجلي�س باأن ل 

ي�ستخدم اأ�سلحة الهبة فقط �سد الإرهابيني يف 

عر�سال، بل اأن يق���وم با�ستخدامها �سد حزب 

اهلل اأي�سًا.

اإن �سّح���ت ه���ذه التقاري���ر، ميك���ن القول 

اإن اجلن���ون ق���د بل���غ م�ست���واه الأخطر لدى 

ال�سعودي���ني، فه���م يدركون اأكرث م���ن �سواهم 

اأنه ل طاقة ول ق���درة للبنان على تلبية هذه 

الطلب���ات، واأن تلبيته���ا ُيع���ّد مبنزلة انتحار 

م، علمًا اأن فت���ح جبهة لبنان خيار مّتت  حمتَّ

جتربت���ه يف ال�سابق خالل ال�سنوات الأوىل من 

احلرب ال�سورية، و�سقط.

يف املح�سل���ة، تبدو ت�رضيح���ات الروؤو�س 

احلامية التي تعيب عل���ى الوليات املتحدة 

ع���دم تدّخله���ا الع�سكري يف �سوري���ة، والتي 

ت�رضخ مّدعي���ة اأن الأمريكي���ني خذلوهم ومل 

يدعم���وا املعار�سة ال�سورية مب���ا يكفي، واأن 

ال�سعودي���ة وتركي���ا تنتظران تغي���ري الإدارة 

الأمريكية لتحقيق انت�س���ار يف �سورية، يبدو 

جنونًا اأكرث من حماولت اإ�سعال حرب عاملية، 

اإذ ل يب���دو اأن اأي���ًا من املر�سح���ني للرئا�سة 

الأمريكية م�ستع���داً لإر�سال جنوده اإىل ال�رضق 

الأو�س���ط لتلبية طموح���ات ال�سلطان الرتكي، 

ول امللك ال�سع���ودي.. يف كل الأحوال، وحتى 

ذلك احلني، اإن بقيت للجنون قدرة يف �سورية، 

ميكن معاجلتها يف حينه.

د. ليلى نقوال
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ال�سعودية وتركيا م�ستعدتان ملقامرة اإ�سافية مب�سري ال�سعوب والبلدان

الحرب السورية.. هل بدأت مرحلة الجنون؟

لبنان رفض طلب السعودية 
فتح جبهة على الحدود 

عبر وادي خالد لالنقضاض 
على الداخل السوري
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مناورات أميركية - »إسرائيلية« وأخرى سعودية.. تنسيق العداء للمقاومة وسورية
من���ذ ع���ام 2001، جتري من���اورات 

ع�سكرية »اإ�رسائيلية« - اأمريكية �سنوية 

حتت عن���وان »جونيفر كوبرا«، وحت�سل 

هذه املناورات املخ�س�سة للدفاع اجلوي 

مع القيادة الأوروبية للجي�ش الأمريكي.

يف العامني الأخريي���ن، حتّول اجتاه 

هذه املن���اورات للتعامل م���ع متطلبات 

م���ا يج���ري يف �سورية، يف ظ���ل الدخول 

»الإ�رسائيل���ي« املبا����رس، لدعم احلركات 

الإرهابية، واأطراف اأخرى من املعار�سات، 

ويف ظ���ل اأعم���ال التن�سي���ق املتزايد مع 

تركيا، لوج�ستي���ًا وا�ستخباراتيًا وع�سكريًا 

و�سيا�سي���ًا، والنفتاح اخلليجي، خ�سو�سًا 

ال�سعودي، عل���ى الكيان ال�سهيوين، والذي 

ت�س���ري املعلوم���ات اإىل اأن���ه ب���داأ يطال 

والع�سكري���ة  ال�سيا�سي���ة  النواح���ي؛  كل 

والقت�سادية.

يف ه���ذا الع���ام، تت���م يف املناورة 

الأمريكي���ة - »الإ�رسائيلي���ة« اختب���ار 

ق���درة الت�سدي لل�سواري���خ التي متلكها 

و»ح���زب  الفل�سطيني���ة«  »املقاوم���ة 

اهلل« و�سورية واإي���ران، ل�سيما ما و�سل 

اإىل ال����رسق الأو�سط موؤخ���راً/ وتتعاون 

»الإ�رسائيلية«  اجلوي  الدفاع  منظومات 

والأمريكي���ة به���دف زيادة الق���درة على 

اكت�س���اف واعرتا�ش ال�سواريخ/ وي�سارك 

يف املن���اورة ال���رادار التاب���ع للجي�ش 

الأمريكي يف النقب.

تت�سم مناورة »جونيفر كوبرا« هذه 

املرة باأهمي���ة خا�سة، نظراً اإىل تطورات 

احل���رب يف �سورية، وتعمي���ق امل�ساركة 

الرو�سي���ة فيه���ا، �سواء بن�س���ب رادارات 

ومنظومات �سواريخ متط���ورة، اأو بن�رس 

طائرات حربية متقدم���ة فيها. وكان قد 

و�سل اإىل فل�سطني املحتلة حوايل 1700 

جندي اأمريكي، مع منظومات دفاع جوي 

للم�ساركة يف املناورة.

الع�سكري���ة  املن���اورة  يف  الالف���ت 

الأمريكي���ة - »الإ�رسائيلية« اأنها تتزامن 

م���ع من���اورات تقوده���ا ال�سعودية حتت 

عن���وان »رع���د ال�سمال«، ب���داأت منذ 14 

�سباط احل���ايل، وت�ستمر حتى العا�رس من 

اآذار، ويفرت����ش اأن يك���ون ع���دد اجليو�ش 

امل�ساركة فيها 150 األف جندي من ع�رسين 

دولة، منها ال�سعوديةودول اخلليج وم�رس، 

وال�سودان، وال�سنغ���ال وتركيا وال�سومال 

وغريها..

هل من عالقة بني املناورتني؟

يف الواق���ع اأهدافهم���ا ت���كاد تكون 

متطابق���ة، لأنها مهمتها واحدة؛ حماكاة 

الأو�س���اع يف �سوري���ة، والنخ���راط يف 

احل���رب على اليمن، والع���داء حلزب اهلل 

واملقاوم���ة �سد الع���دو »الإ�رسائيلي«، 

�سواء كانت لبنانية اأو فل�سطينية.

فعلى م�ستوى العداء للمقاومة يف 

لبن����ان، لننظر اإىل احلمل����ة ال�سعودية 

من قَب����ل »اإّمعاتها« يف لبنان، وعلى 

امل�ستوى الفل�سطيني، رمبا كان �رسوريًا 

لفت النظر اإىل الغياب لالأعراب عن اأي 

موقف اإدان����ة للعدواني����ة ال�سهيونية 

الإجرامية �سد اأطفال و�سباب فل�سطني، 

ذ يف  و�سد الأعمال التخريبية التي تنفَّ

امل�سجد الأق�سى واملقد�سات.

هل من تن�سيق بني املناورتني؟

لنالح����ظ اأوًل م����ا اأك����ده املوقع 

ال�سهيوين »عنيان مركازي« قبل اأكرث 

من �سنتني، باأن الريا�ش تتبنى نف�ش 

املوق����ف »الإ�رسائيل����ي« من طهران، 

واأنه بعد تخفي����ف اأمريكا للعقوبات 

عن اإيران فاإن ال�سعودية لن جتد بدياًل 

»اإ�رسائيل«،  م�ساع����دة  ع����ن  اأمامها 

ووفق ما �����رسِّب من معلومات فهناك 

م�سارك����ة ل�»اإ�رسائيلي����ني« ب�سف����ة 

خرباء ع�سكريني وا�ستخباراتيني.

ويف اأوج����ه من وج����وه التعاون 

املتعددة بني تل اأبيب والريا�ش، واإن 

كانت �رسية، يتجلى هذا التن�سيق يف 

هة لليمن، والذي و�سل  ال�رسبات املوجَّ

اإىل حد الإمداد اجلوي، �سواء عن طريق 

ق�سف مناط����ق جبلية بقنابل حمرّمة 

دولي����ًا، كق�سف جبل نقم فوق �سنعاء 

بالقذائ����ف  اأو  نيوتروني����ة،  بقنبل����ة 

»الذكية«، كما ي�سم����ل هذا التن�سيق 

نقل املع����دات وامل�ساعدات الع�سكرية 

اإىل املجموع����ات الإرهابية امل�سلحة 

التي تقاتل يف اليمن و�سورية.

اإذا كانت هناك نح���و ع�رسين دولة 

ت�س���ارك يف املن���اورات ال�سعودية، هل 

يعن���ي اأن جيو�ش هذه ال���دول �ست�سارك 

يف الهجوم الربي الذي تتمناه ال�سعودية 

على �سورية، �س���واء من ال�سمال ال�سوري 

اأي م���ن احلدود الرتكي���ة، اأو من اجلنوب 

ال�سوري، اأي م���ن احلدود الأردنية، اأو من 

خالل اجلولن املحتل؟

وفقًا ملا ي�سري اإليه دبلوما�سي غربي، 

فاإن معظ���م امل�ساركني يف هذه املناورة 

اأرادوا م�ساي���رة ال�سعودية يف امل�ساركة 

يف املناورة، لكن لي�ش يف املغامرة يف 

حرب، وهذا م���ا جعل البع�ش يف مملكة 

الوه���م يتحدث عن تاأث���ري اأمريكي على 

امل�ساركة  لعدم  واأندوني�سي���ا،  باك�ستان 

يف هذه العمليات.

احلقائق توؤكد اأن �سنوا العداء املبا�رس 

عل���ى �سوري���ة، اأي تركي���ا وال�سعودية، 

النهاية، فالرتكي  اأخذتا تتلم�سان طريق 

يتخبط يف اأزماته الداخلية، وو�سل الأمر 

مبعلق���ني اأتراك اإىل اأن ي�سفوا رجب طيب 

اأردوغ���ان باأنه »الرج���ل املجنون الذي 

يعيد اإنتاج الرجل املري�ش«.

اأما يف ال�سعودي���ة، فقد بداأ احلديث 

وا�سع���ًا يف الإعالم الغرب���ي والأمريكي 

اأن مملك���ة الرمال ب���داأت تعي�ش »ق�سة 

فيتن���ام« حقيقية، مع ف���ارق كبري جداً، 

وه���و اأن الولي���ات املتحدة ق���درت اأن 

تخرج من هذه الهزمي���ة، بحكم قدراتها 

القت�سادي���ة والع�سكري���ة وموؤ�س�ساتها، 

بينما ال�سعودية لن تقدر اأبداً عن اخلروج 

م���ن اأزماته���ا اليمني���ة، واإذا ما غط�ست 

مبا����رسة يف الأزم���ة ال�سوري���ة �ستكون 

»لت �ساعة مندم«.

تابعوا ما بداأ الإعالم الغربي يتحدث 

فيه من خالل كتابات واأبحاث وحتقيقات 

حول ايديولوجية اململكة التي يحّملونها 

و»القاعدة«،  »داع�ش«  ظهور  م�سوؤولية 

وحركات التطرف..

ثمة م���ن ب���داأ يتحدث ع���ن اإعادة 

فتح ملفات 11 اأيل���ول، وهناك من يقول 

اإن دع���اوى ُرفعت اأو �سرتف���ع من اأهايل 

ال�سحايا، تطال���ب بتعوي�سات مبليارات 

الدولرات.. تذّكروا لوكربي.

اأحمد زين الدين

مناورات »جونيفر كوبرا« هدفها اختبار الت�سدي ل�سواريخ �سورية واإيران واملقاومة

حملة التحريض المذهبي تستعر مجددًا في طرابلس
بعد �سل�سلة الإخفاق���ات ال�سعودية - الرتكية 

يف املنطقة، ل�سيما بعد ف�سل الأوىل يف حتقيق اأي 

اإجن���از ع�سكري اأو �سيا�سي ُيذك���ر يف كّل من اليمن 

م  و�سوري���ة، اإ�سافة اإىل ع���دم قدرتها عل���ى التحكُّ

مبجري���ات الأو�ساع ال�سيا�سية يف لبنان، يبدو اأنها 

تتجه اإىل ا�ستخدام خطة ت�سعيدية بديلة من اخلطة 

الأوىل الت���ي جل���اأت اإىل ا�ستخدامه���ا يف املرحلة 

ال�سابق���ة؛ حني وافقت عل���ى ت�سكيل »حكومة ربط 

الن���زاع« الراهنة، مللء ف���راغ ال�سغ���ور الرئا�سي 

���ع وقتها، وبالتايل اإحكام القب�سة ال�سعودية  املتوقَّ

على مفا�سل ال�سلطة التنفيذية يف البلد. 

وم���ا يوؤ�رس اإىل قرب ب���دء املحاولة ال�سعودية 

لإنهاء »امل�ساكنة« بني فريقي النزاع يف لبنان يف 

حكومة واحدة، الت�سعيد الذي بو�رس بتجميد الهبة 

املخ�س�سة للجي�ش اللبن���اين، التي بقيت قوًل ومل 

ُترتج���م اإىل فعل يف الأ�سا����ش، كذلك عودة الرئي�ش 

�سع���د احلريري اإىل بريوت لإدراة الهجمة ال�سيا�سية 

والإعالمية �سد املقاوم���ة، وا�ستقالة الوزير اأ�رسف 

هه نح���و التوافق م���ع النائب خالد  ريف���ي، وتوجُّ

ال�ساه���ر عل���ى ورق���ة م�سرتكة ملواكب���ة املرحلة 

املقبل���ة، اإ�سافة اإىل اإطالق »تيار امل�ستقبل« حملة 

توقيع���ات على عري�سة تطال���ب العاهل ال�سعودي 

»باحت�سان« لبنان.

ويف ال�سياق ك�سف���ت م�سادر حزبية طرابل�سية 

اأنها مل�ست اأجواء ت�سعيدي���ة ولهجة عالية النربة 

لدى بع�ش »الإ�سالمي���ني« يف طرابل�ش، على اأنهم 

يتعر�س���ون ملظلمة، ل�سيما يف �س���اأن عدم اإ�سدار 

الق�ساء اأحكامًا يف حق املوقوفني منهم يف ال�سجون 

اللبنانية، وما اإىل ذلك.

وتعترب امل�س���ادر اأن التفجريات التي ا�ستهدفت 

منطق���ة ال�سيدة زينب يف ريف دم�سق وحي الزهراء 

يف حم�ش، والت�سعيد ال�سيا�سي الذي ميار�سه اأتباع 

اململكة ال�سعودية يف لبنان، تاأتيان يف �سياق واحد، 

على وقع الإجن���ازات التي يحققها اجلي�ش ال�سوري 

وحلف���اوؤه يف اجلارة الأق���رب، وتقهقر املجموعات 

امل�سلحة التي تدور يف الفلك ال�سعودي.

اإذاً، بعد ف�سل الطاقم ال�سيا�سي التابع للمملكة 

يف اأخ���ذ لبنان حيث تريد، اأي ج���رّه اإىل العداء مع 

اإي���ران، وحماولة ع���زل حزب اهلل، ُتب���دي امل�سادر 

خ�سيتها من اأن يدفع اجلنون ال�سعودي بالبلد نحو 

قفزة يف املجهول، كما هو احلال يف اليمن و�سورية 

والبحرين والع���راق، وتختم بالقول: »عندما يف�سل 

هذا الطاق���م باملهّمة املوكلة اإلي���ه، مل يعد هناك 

حاجة لوج���وده«، وهذا ما يثري ريبة بع�ش قيادي 

»امل�ستقبل«، فهم يدركون اأن خروجهم من ال�سلطة 

قد يفّوت الفر�سة عليهم بالعودة اإليها جمدداً، كما 

حدث مع احلريري نف�سه، الذي مكث يف اخلارج نحو 

خم�سة اأعوام.

ويف حال �س���دور اأم���ر العملي���ات ال�سعودي 

بالت�سعيد، فال تك���رتث اململكة اإطالقًا ملا قد يحّل 

بلبنان من ويالت، ل�سيما عل���ى اأن�سارها، اأما عن 

كيفية ه���ذا الت�سعيد واأي طريق �سي�سلك، فهذا المر 

مرهون باخلطة التي تراها اإدارة العمليات منا�سبة 

من حيث ال�س���كل وامل�سمون واملكان والزمان.. فلم 

تت�سح معاملها حتى ال�ساعة.

وبالرغم من اإغ���داق ال�سعودية الوعود لبع�ش 

الطاحم���ني بالو�سول اإىل ق�رس بعب���دا، يف م�سعى 

منها لتاألي���ب الراأي العام �س���د املقاومة، لكن لن 

تنجح كل امل�ساعي واملحاولت يف زج اجلي�ش يف 

�رساع معها، كذلك لن ت�سل الأمور اإىل حد النفجار 

الكبري يف �س���وء وجود القرار الدويل باحلفاظ على 

ال�ستقرار اللبناين.

ح�سان احل�سن

اإلعالم الغربي واألميركي 
بدأ يشير إلى أن السعودية 

ستعيش »قصة فيتنام« 
حقيقية.. مع فارق كبير
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ُو�سف���ت  »اأمني���ة«  ر�سال���ة 

طه���ران  حّط���ت يف  ب�»الهام���ة« 

الأ�سبوع املا�سي، ت�سّمنت تفا�سيل 

الزيارة ال�رسي���ة التي قام بها وزير 

اجلبري  عادل  ال�سع���ودي  اخلارجية 

اإىل »اإ�رسائيل« برفقة رئي�ش جهاز 

احلمي���دان.  خال���د  ال�ستخب���ارات 

الر�سال���ة الت���ي ك�سف���ت ع���ن اأمر 

عملي���ات �سع���ودي - »اإ�رسائيلي« 

قد يك���ون الأخطر باجت���اه �سورية 

ولبن���ان، نتج عن لق���اءات ال�سيف 

ال�سعودي مب�سوؤولني »اإ�رسائيليني« 

وُتوِّج  »املو�س���اد«،  جهاز  ورئي�ش 

باجتماعه ببنيامني نتنياهو، لفتت 

اإىل اأن اأبرز ما ت�سّمنته زيارة اجلبري 

متحور حول طل���ب اململكة من تل 

���اًل ع�سكريًا »اإ�رسائيليًا«  اأبيب تدخُّ

مبا�رساً يف اجلن���وب ال�سوري حال 

ال���ربي »املوعود«  بالغزو  الب���دء 

ال�سورية،  القي���ادة  عل���ى  لل�سغط 

م�س���رية اأي�س���ًا اإىل زي���ارة مماثلة 

ق���ادت زعيم تنظي���م »داع�ش« اأبو 

بك���ر البغ���دادي اإىل ال�سعودية يف 

الثامن من اجل���اري، بطلب من ويل 

ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان، 

تفجريات  مفاعيلها  باكورة  ُترجمت 

دامي���ة يف حم�ش وريف دم�سق، يف 

»فاينان�سل  �سحيف���ة  ك�سفت  وقت 

تاميز« الأمريكية الأ�سبوع املا�سي، 

اأن ال�سعودي���ة ب�س���دد تنفيذ خطة 

ع�سكري���ة تف�س���ي اإىل عملية برية 

انطالق���ًا م���ن اجلن���وب ال�س���وري، 

اأُحلق���ت  الأردن،  م���ع  بالتع���اون 

بتقري���ر ا�ستخب���اري فرن�سي ك�سف 

عن���ه ال�سحايف يف موق���ع »ميديا 

بارت«؛ الفرن�سي توما�ش كانتالوب، 

مفاده اأنه يف ح���ال ترجمت تركيا 

وال�سعودي���ة تهديداتهم���ا بالتدّخل 

الع�سك���ري يف �سوري���ة، فاإن دم�سق 

وحلفاءها جهزوا مفاجاآت ع�سكرية 

»م���ن العي���ار الثقي���ل«، �سُتحدث 

زلزاًل يف اأنق���رة والريا�ش، كما يف 

تل اأبيب!

الفرن�سي  ال�ستخب���اري  التقرير 

ال���ذي ك�س���ف اأي�س���ًا ع���ن ر�سال���ة 

»�ساروخية« بعثت بها مو�سكو اإىل 

اأنقرة عرب دبلوما�سيني فرن�سيني يف 

التا�سع م���ن �سباط اجلاري، رداً على 

ل ع�سكريًا  التهديدات الرتكية بالتدخُّ

يف �سورية، ت�سّمن اإ�سارة رو�سية اإىل 

جهوزي���ة ع�سكرية و�سلت اإىل حدها 

الأق�سى، بات���ت بانتظار اأي مغامرة 

تركية اأو �سعودي���ة باجتاه الأرا�سي 

ال�سوري���ة، وهو م���ا ا�ستتبع حتذيراً 

الفرن�س���ي فران�سوا  الرئي�ش  اأطلق���ه 

هولن���د، رّكز فيه عل���ى اأن احتمال 

احلرب بني رو�سيا وتركيا بات كبرياً. 

ويف حني نقلت وكالة »نوفو�ستي« 

ال�سابق جلهاز  الرئي�ش  الرو�سية عن 

الأم���ن الف���درايل الرو�س���ي نيكولي 

كوفاليوف، حتذيره للنظامني الرتكي 

األ  »عليهم���ا  بقول���ه  وال�سع���ودي 

ي�ستبع���دا قيام املقات���الت الرو�سية 

بق�سف قواتهما يف حال الدخول اإىل 

الأرا�س���ي ال�سوري���ة«، لفت ال�سابط 

ال�ساب���ق يف وكال���ة ال�ستخب���ارات 

الأمريكية؛ جون كرياكو، اإىل املوؤازرة 

الع�سكرية الإيرانية التي بدت »لفتة 

جداً« يف جبه���ات ال�سمال ال�سوري، 

حتديداً يف ريف حل���ب، متوقفًا عند 

تبادل الزيارات املتالحقة بني وزيري 

الدف���اع الإي���راين والرو�س���ي، حيث 

مت حتدي���د موعد انط���الق العمليات 

الع�سكري���ة يف حل���ب، م���ع اإ�رسار 

العميد ح�سني دهقان على حتريرها 

باملدة املحددة »ولو كلف ذلك حياة 

املزي���د من نخبة الق���ادة الإيرانيني 

الذين يوؤازرون اجلي�ش ال�سوري«. 

وبالتزام���ن، ورغ���م الرتاج���ع 

الرتكي موؤخراً عن نية اأنقرة التدّخل 

ع�سكري���ًا يف �سوري���ة، والذي اأعقب 

تن�ّسل حل���ف »النات���و« من دعم 

تركي���ا يف ح���ال اأقدم���ت على هذا 

التدخ���ل، اإل اأن معلومات �سحافية 

اأ�س���ارت اإىل اأن �س���خ الأ�سلحة من 

اأنقرة اإىل جماعاته���ا امل�سلحة يف 

الداخ���ل ال�سوري بات مير عرب معرب 

»جيلف���ا كوزو« احل���دودي مبدينة 

الريحانية، كا�سفة عن هبوط طائرة 

ع�سكرية كويتية ليل 12 من اجلاري 

لة  ا�سكن���درون، حممَّ يف مطار لواء 

ع�سكرية  ومعدات  اأ�سلحة  ب�سحنات 

»نوعي���ة«، من دون تاأكي���د ما اإذا 

كانت هذه الأ�سلحة قد و�سلت فعاًل 

اإىل اجلماعات امل�سلحة.. املعلومات 

اأّكدها لحق���ًا النائب ال�سابق  التي 

ال�سع���ب اجلمهوري«  عن »ح���زب 

الرتكي حممد اأديب اأوغلو ل�سحيفة 

»جمهورييت«، والتي اأُحلقت باأخرى 

عرب وكالة »دوغان«، باإ�سارتها اإىل 

تعزي���زات ع�سكرية تركي���ة مكّثفة 

مت اإر�ساله���ا اإىل املناطق احلدودية 

مع �سورية، واكب���ت تقريراً ميدانيًا 

ك�س���ف ع���ن عب���ور اثنت���ي ع�رسة 

ل���ة بالعتاد الع�سكري  �ساحنة حممَّ

اإىل درع���ا، من دون اإغف���ال اإ�سارته 

اإىل معلوم���ات اأكدها زعماء ع�سائر 

و�س���كان حملي���ون اأ�س���اروا اإىل اأن 

�سباطًا �سعوديني با�رسوا يف اليام 

املا�سية بتنفيذ مهمات ا�ستطالعية 

على احلدود ال�سورية - الأردنية.

لكن ح�س���ب معلوم���ات اأمنية 

رو�سي���ة مقرَّبة م���ن الكرملني، فاإن 

ق���راراً حا�سم���ًا وا�سرتاتيجيًا حمله 

وزير الدف���اع الرو�سي م���ن طهران 

خ���الل زيارت���ه الأخ���رية، �ستظهر 

مفاعيل���ه »الهام���ة« يف املي���دان 

ال�سوري خالل الأ�سابيع املقبلة، يف 

وقت تتجه اأنظار املراقبني الدوليني 

اإىل »اأم املع���ارك« حل���ب، »التي 

�ستق���رر م�سري احل���رب يف �سورية، 

واملنطق���ة، والت���ي �ست�سجل الن�رس 

الكبري لالأ�سد«، وفق تو�سيف موقع 

»كورييه انرتنا�سيونال« الفرن�سي.

ماجدة احلاج

جنود �سهاينة عند احلدود مع اجلوالن املحتل

¡ القلق الأردين يزدادماذا طلبت السعودية من تل أبيب؟
ذكرت تقاري���ر اأمنية اأردني���ة اأن البالد تعي�ش 

حالة قلق وا�ستنفار، والتحذيرات ال�ستخبارية 

تنهال على دائرة �سنع القرار يف عّمان، واخلط 

ال�ساخن مفتوح بني العا�سمة الأردنية وكل من 

مو�سك���و ووا�سنطن، يف ح���ني توا�سل الريا�ش 

ال�سغ���ط على القيادة الأردني���ة للم�ساركة يف 

احل���رب املرتَقب���ة ومنح الت�سهي���الت الالزمة؛ 

ع�سكريًا ولوج�ستي���ًا. وك�سفت التقارير الأمنية 

اأن وترية الزيارات لكبار الع�سكريني الأمريكيني 

والربيطاني���ني اإىل الأردن قد ازدادت، واأن امللك 

الأردين ُيع���رب يف كل ات�سالت���ه م���ع الغرب 

عن خماوفه مما قد يح���دث من حتّول البلدات 

الأردني���ة القريبة من احلدود م���ع �سورية اإىل 

مالجىء للمجموعات امل�سلحة، كما اأن القيادة 

الأردني���ة تخ�س���ى من وق���وع �سدام���ات بني 

الإرهابي���ني واجلي����ش الأردين خالل حماولت 

هوؤلء الرتداد اإىل الداخ���ل الأردين حتت وطاأة 

�رسبات اجلي�ش ال�سوري وحلفائه.

¡ اإعدام ثالثة �سباط قطريني
اأكدت دوائر دبلوما�ض��ية نباأ اإعدام ثالثة �ضباط 

قطري��ن على اأيدي حر�س اأمري قطر ال�ض��يخ متيم 

ب��ن حم��د. وذك��رت م�ض��ادر خليجي��ة نق��اًل عن 

هموا  ه��ذه الدوائ��ر قولها اإن ال�ض��باط الثالث��ة اتُّ

بع�ض��يان االأوام��ر ال�ض��ادرة اإليه��م بااللتح��اق 

بالوح��دة الع�ض��كرية القطري��ة التي ت�ض��ارك يف 

احل��رب الدائ��رة يف اليمن، م��ا اعُترب تاآم��راً على 

النظام يف الدوحة. وك�ض��فت امل�ض��ادر اأن ال�ضيخ 

متي��م اتخذ اإجراءات اأمنية م�ض��ددة خ�ض��ية ردود 

فعل على حادثة اإعدام ال�ض��باط الثالثة، اأحدهم 

برتب��ة مقدم يف »الوحدات اخلا�ض��ة« التي يقوم 

ودول  »اإ�رسائي��ل«  م��ن  ع�ض��كريون  بتدريبه��ا 

اأوروبية، كما �ض��ّنت اأجه��زة االأمن القطرية حملة 

اعتقاالت يف �ض��فوف اأهايل بع�س الع�ض��كرين، 

و�ض��ددت اإج��راءات الرقاب��ة على عدد م��ن اأبناء 

الع�ضرية احلاكمة.

¡ �سلمان يفقد الرتكيز
قالت م�سادر �سعودية اإن ال�سبب الرئي�سي لإلغاء 

زيارة املل���ك �سلمان بن عب���د العزيز ملو�سكو، 

و�سعه ال�سح���ي ال�سعب، ناقلة عن اأحد الأمراء 

قوله اإن امللك ل يقوي على القيام مب�سوؤولياته، 

واإن الأطباء يبقون على مقربة منه ملراقبته بعد 

اأن تزايدت النوبات التي ت�سيبه، حيث بداأ يفقد 

القدرة على الرتكيز، وبات اأ�سري الطواقم الطبية 

التي ت�رسف على عالجه. ولفتت امل�سادر اإىل اأن 

الو�سع ال�سحي املتده���ور للملك �سلمان اأ�سعل 

»الأ�س���واء احلمراء« يف ق�س���ور ومكاتب اأبناء 

الأ�رسة احلاكمة، اإيذان���ًا با�ستئناف �رساع بداأه 

امللك وجنله.

¡ خطط اأمنية للتعامل مع انهيار ال�سلطة
ق��ال م�ض��در يف وزارة احلرب ال�ض��هيونية اإن 

»اإ�رسائي��ل« و�ض��عت خطط��ًا ع�ض��كرية واأمنية 

للتعامل مع �ضيناريو انهيار احلكم الفل�ضطيني 

يف ال�ضفة، واإن اجلي�س »االإ�رسائيلي« ينّفذ منذ 

ت�ض��لَّم رئي�س االأركان جادي ايزنكوت من�ضبه 

 يف 
ّ
اإج��راءات وخط��وات عل��ى االأر���س ت�ض��ب

حت�ضن ومتكن االإجراءات االأمنية االحرتازية، 

وتعزي��ز احلرا�ض��ة االأمنية حول امل�ض��توطنات 

»االإ�رسائيلي��ة« يف ال�ض��فة. وح�ض��ب امل�ض��در 

ف��اإن هن��اك توجهًا داخ��ل دائرة �ض��نع القرار 

ال�ضيا�ض��ي والع�ض��كري يف »اإ�رسائيل« يدعو اإىل 

���رسورة ا�ض��تغالل اأي ت��ردٍّ يف االأو�ض��اع يف 

ال�ض��احة الفل�ض��طينية، من اأج��ل مترير خطوات 

اأحادي��ة اجلان��ب حت��ت غط��اء »االحتياج��ات 

االأمنية«.

موضوع الغالف

ضباط سعوديون باشروا 
األسبوع الماضي بتنفيذ 
مهمات استطالعية على 

الحدود السورية - األردنية
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لعبت الفتنة املذهبية دوراً بارزاً 

يف الأزم����ات الت����ي جتت����اح منطقة 

اأن  وا�ستطاع����ت  الأو�س����ط  ال�����رق 

الأ�سا�س  ت�رف ال�راع عن وجهته 

فل�سطني، الت����ي احتلها اليهود على 

مراحل، ث����م اأعلن����وا »دولتهم« يف 

اأرا�س����ي العام ال�����48 مبوجب »وعد 

بلف����ور« امل�سوؤوم، ال����ذي ا�ستند اإىل 

»وثيقة كامبل«.

اعتمدت اأمريكا ومعها »اإ�رائيل« 

اأ�سل����وب الفتنة املذهبي����ة من اأجل 

مواجهة اإيران التي حملت راية حترير 

فل�سط����ني واإزال����ة »اإ�رائي����ل« من 

الوجود، ودع����م املقاومة الإ�سالمية 

يف لبنان، الت����ي هزمت »اإ�رائيل« 

بان�سحابها من لبن����ان عام 2000م، 

وبعدوان مت����وز 2006، ودعم ف�سائل 

املقاومة الفل�سطينية.

كانت الدول العربية وعلى راأ�سها 

اململك����ة العربي����ة ال�سعودية الأداة 

الرئي�س����ة يف م�روع الفتنة، وكانت 

ت����رّوج يف حربها �سد اإي����ران باأنها 

ن����ة يف مواجهة  ل�«الدف����اع عن ال�سُّ

العتداء ال�سيع����ي«، واأن حربها يف 

�سورية واليمن ولبنان تاأتي يف هذا 

ال�سياق، فعمل����ت على ت�سليل الراي 

العام الإ�سالمي لك����ي يلتّف حولها، 

وللتعمية على طبيعة هذا ال�راع. 

ن�س����األ: مل����اذا حت����ارب  وهن����ا 

ال�سعودية اإيران و�سورية وحزب اهلل؟ 

هل هم من قام بارتكاب املجازر �سد 

نة وال�سيعة وهدموا دور العبادة،  ال�سُّ

اأم »داع�����س« و»القاع����دة« اللتان 

تنتميان اإىل الفكر الوهابي التكفريي، 

الذي ن�س����اأ وترع����رع يف ال�سعودية 

ودول اخلليج، ومت دعمهما يف احلرب 

�سد اإيران وحمور املمانعة؟

مل����اذا طلب����ت ال�سعودي����ة م����ن 

اإعالن  »اإ�رائيل« يف الع����ام 2008 

احلرب عل����ى ح����زب اهلل يف لبنان، 

هذه  تكاليف  لتغطي����ة  وا�ستعدادها 

احلرب؟ هل هذا الأمر كان جراء دفاعه 

نية؟  عن فل�سط����ني ذات الأغلبية ال�سُّ

وما الذي فعلته اإيران لل�سعودية كي 

تعلن احلرب عليها؟ هل لأنها حملت 

م�����روع حترير فل�سط����ني وتوحيد 

الأم����ة، اأم اأن ال�سب����ب احلقيقي كان 

خوف زعماء هذه الدول من افت�ساح 

اأمرهم، لأنه م�روع حترير فل�سطني 

مل يكن همهم؟

حما�����س هذه ال����دول اقت�رعلى 

العت����داءات  واإدان����ة  املوؤمت����رات 

»الإ�رائيلي����ة«، ومل يك����ن يعنيهم 

اليوم  قتال »اإ�رائيل« كما يعنيهم 

واإي����ران واليمن،  القتال �سد �سورية 

وهي جزء من الأم����ة الإ�سالمية، لأن 

حقيق����ة الأمر والوقائ����ع يوؤكدون اأن 

ال�سعودي����ة وحلفاءها من العرب مل 

اأع����داء ل�»اإ�رائيل«، وهو  يكون����وا 

م����ا تلّم�سناه من خ����الل ما ُن�ر يف 

و�سائ����ل الإعالم والوثائ����ق ال�رية 

التي اأعلنتها »وكيليك�س« والتقارير 

ال�ري����ة التي اأفرج����ت عنها اأمريكا 

و«اإ�رائيل«، ومنها:

الزيارة ال�ري����ة لالأمري بندر بن 

�سلطان اإىل فل�سطني املحتلة بتاريخ 

12 اأيار/ماي����و 2008 )موق����ع فيلكا 
»الإ�رائيلي«(.

ق����رار جمل�س ال����وزراء ال�سعودي 

يوني����و  ب�����13  امل����وؤرَّخ   )5( رق����م 

1995، واملتعلّ����ق باإيق����اف مقاطعة 
»اإ�رائي����ل« م����ن الدرج����ة الثانية 

والثالث����ة، والكتفاء فق����ط بالدرجة 

الأوىل.

لق����اء وزير اخلارجي����ة ال�سعودي 

مع داين اإيال����ون على هام�س موؤمتر 

لالأم����ن يف مدينة ميون����خ الأملانية 

عام 2010.

املناظ����رة بني عامو�����س يادلني 

وتركي الفي�سل حول ما متّثله اإيران 

من خطورة للدولتني.

لقاءات �سعودية - »اإ�رائيلية« 

�رّي����ة ب����ني اأن����ور ماج����د ع�سقي 

واملدي����ر الع����ام ل����وزارة اخلارجية 

»الإ�رائيلية« دوري غولد.

اأول لقاء قط����ري - »اإ�رائيلي« 

علن����ي مت مع �سمع����ون برييز، الذي 

افتتح املكتب التجاري »الإ�رائيلي« 

يف الدوحة عام 1996.

ه����ذه اللقاءت وغريها مما ورد اأو 

مل يرد يف و�سائل الإعالم، والتي كان 

تركيزها على اخلطر الإيراين وكيفية 

مواجهت����ه، تدل عل����ى اأن ال�راع مل 

يكن مذهبيًا وحول »اعتداء ال�سيعة 

نة« كما خططت له اأمريكا  عل����ى ال�سُّ

ال�سعودية،  له  ورّوجت  و»اإ�رائيل« 

بل ب�سبب تبّني اإيران مل�روع توحيد 

الأمة وحترير فل�سطني، والذي اأ�سبح 

ي�س����ّكل خطراً كبرياً عل����ى امل�روع 

الأمريك����ي يف املنطقة، وعلى »دولة 

اأ�سبحت تخاف من  التي  اإ�رائيل«، 

تعاظم قوة حزب اهلل، وعلى الزعماء 

الع����رب بع����د افت�ساح اأمره����م اأمام 

�سعوبهم، لأنهم مل يكن لديهم م�روع 

فل�سطني،  »اإ�رائيل« وحترير  لقتال 

بل كان همه����م الوحيد احلفاظ على 

م�ساحله����م الذاتي����ة، ول����و اأدى ذلك 

اإىل تفتي����ت املنطقة وال�ستيالء على 

ثرواتها.

هاين قا�سم

زار وفد من جامعة امل�سطفى العاملّية يف لبنان، برئا�سة 

املدير العام ال�سيخ د. علي ر�سا بي نياز، ومعاون العالقات 

العلمّي���ة والثقافّية ال�سّيد علي املو�س���وي، ومدير املجتمع 

العامل���ي للفقه يف قم؛ ال�سي���خ د. م�سطفى حمامي، جمّمع 

كلية الدع���وة اجلامعي���ة للدر�سات الإ�سالمي���ة يف بريوت، 

حي���ث ا�ستقبلهم عميد الكلية ال�سي���خ د. عبد النا�ر جربي 

وثلة من اإدارّي���ي املجّمع. وقد مّت البحث يف �سوؤون التعليم، 

وتعزي���ز العالقات الثقافية والرتبوية، والتعاون بني جامعة 

امل�سطفى العاملية وجمّمع كلية الدعوة اجلامعية.

هذا هو جوهر الصراع السعودي - اإليراني في المنطقة

وفد من جامعة المصطفى العالمية 
زار كلية الدعوة الجامعية

محاور اللقاءات السعودية 
- »اإلسرائيلية« العلنية 
والسرية تؤكد أن الصراع 

السعودي - اإليراني ليس 
مذهبيًا

وفد جامعة امل�شطفى  يف مكتب ال�شيخ جربي يف بريوت

النفخ في قربة الكيان 
الصهيوني المثقوبة

التي  املح����اولت  ه����ي  عبثًا 

اأهلن����ا يف املناط����ق  يعتمده����ا 

الع����ام  املحتل����ة  الفل�سطيني����ة 

رج����الت  مقا�س����اة  يف   ،1948
الدين ال�سهاين����ة، اأو كبار �سباط 

الكي����ان  يف  ال�رط����ة  واأف����راد 

و�سيا�ساتهم  ممار�ساته����م  عل����ى 

اأو تعّدياته����م على  العن�ري����ة، 

اأبناء �سعبنا وممتلكاتهم واأرزاقهم، 

وال�سبب ل يكمن يف قلة التحركات 

النُّخب  اجلماهريية املدعومة من 

الفل�سطيني، بل  وقوى املجتم����ع 

يكم����ن يف اأن الكي����ان ب�سلطاته 

ال�سيا�سي����ة هي م����ن حتمي تلك 

املمار�س����ات والتوجهات، وت�سّكل 

لها �سبكة الأمان ببعديها الأمني 

والق�سائ����ي، لذلك لي�س هناك من 

العن�رية  لتل����ك  رادعة  اإمكانية 

املتمادية للكيان ال�سهيوين.

املح����اولت،  تل����ك  جدي����د 

الر�سالة التي اأر�س����ل بها كل من 

العن�رية«  مناه�س����ة  »ائتالف 

للدي����ن  الإ�سالح����ي  و»املرك����ز 

املحاميتان  بوا�سط����ة  والدولة«، 

اوريل خلوب�سك����ي وط����ال رفيف، 

اإىل م����ا ت�سم����ى وزي����رة الق�ساء 

اإيليت  املدع����وة  »الإ�رائيلي«، 

�ساكيد، �سد خام����ام مدينة �سفد 

واملطالب����ة  الياه����و،  �سموئي����ل 

بتحويله اإىل جمل�س تاأديبي، على 

العن�رية  خلفي����ة ت�ريحات����ه 

�س����د  املتك����ررة  والتحري�سي����ة 

الفل�سطينيني. هذه الر�سالة لي�ست 

ر�سالتان مت  الأوىل، بل �سبقته����ا 

توجيهما لذات ال����وزارة، لكن من 

دون اأن تعريها اأي اأهتمام ُيذكر.

وكان ه����ذا احلاخ����ام قد ن�ر 

يف جمل����ة »�س����وت م�ساهديك« 

عظة قال فيها اإّن »على اليهودي 

احلذر من الع����رب« معترباً »كل 

فل�سطيني هو اإرهابي«. واحلاخام 

املذكور ذكر اأنه يف اتفاق اأو�سلو 

ع����ام 1993 مّت »ت�سلي����ح العرب، 

على اأم����ل اأن يقتتلوا فيما بينهم، 

اإل اأنه����م وّجهوا ال�سالح نحونا«. 

وكان احلاخ����ام قد طالب �سلطات 

الحت����الل القيام بط����رد عائالت 

»املخرب����ني« اإم����ا اإىل غ����زة اأو 

�سورية، به����دف ردع اأبنائهم عن 

الإقدام على عمليات اإرهابية �سد 

اليهود.

هذه الر�سال���ة �سد احلاخام 

ال�سيا�سات  مُتثل نقطة يف بحر 

التي  والإجرامي���ة  العن�ري���ة 

ب���كل  الحت���الل  ميار�سه���ا 

مرجعيات���ه، ع���ن طري���ق بث 

�س���د  والكراهي���ة  التحري����س 

فل�سط���ني  يف  الفل�سطيني���ني 

املحتلة عام 1948، والهدف من 

ذل���ك فر�س التغي���ري ال�سيا�سي 

وحتى  والديني،  والدميغ���رايف 

القان���وين، بع���د اأن ف�سلت كل 

حم���اولت ا�ستيع���اب و�سه���ر 

بوتق���ة  يف  الفل�سطيني���ني 

املجتمع ال�سهيوين. 

رامز م�سطفى
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تتو�ّسع مروح����ة التعاون الرو�سي 

- الإيراين على امل�ستويات الع�سكرية 

وف����ق  وال�سيا�سي����ة  والقت�سادي����ة 

القوة لتاأمني  اأوراق  منظومة تب����اُدل 

الدفاع الذاتي ل����كال الدولتني اللتني 

القت�سادي����ة  للعقوب����ات  تعرّ�ست����ا 

واحل�س����ار ال�سيا�س����ي م����ن اأم����ريكا 

وحلفائه����ا، و�سوًل لإث����ارة التوترات 

الأمني����ة، وحماول����ة ال�سيط����رة على 

الدول احلليفة لرو�سيا واإيران )�سورية 

وليبيا واليمن..(.

التاريخ يوؤكد اأن احلقوق ل حتميها 

املعاه����دات اأو املنظمات الدولية يف 

الع�����ر احلديث، بل حتتاج اإىل القوة 

حلمايته����ا، ومادامت اأم����ريكا تتفّوق 

بقوته����ا الع�سكرية والقت�سادية فهي 

تتحكم بالع����امل وموؤ�س�ساته الدولية 

�سيا�سي����ًا، ولذا عل����ى كل دولة تريد 

حماي����ة ا�ستقالله����ا اأن توّفر م�سادر 

الق����وة امل�ستدام����ة وغ����ري اخلا�سعة 

لل�سيطرة الأمريكي����ة، وهذا ما فعلته 

اإيران وفق امل�ستطاع خالل ح�سارها 

الطويل، وه����ذا ما فعلته رو�سيا اأي�سًا 

اأثن����اء نومها العميق خ����الل اأكرث من 

عقدين من الزمن.

القوة ل تردعها اإل القوة، وهذا ما 

حتمي كوريا ال�سمالية نف�سها به من 

الأطماع الأمريكية، وكذلك على �سعيد 

حركات املقاوم����ة، فاإن قوة املقاومة 

حقق����ت النت�سار ور�ّسخ����ت معادلة 

توازن الردع والتكافوؤ يف اخل�سائر يف 

حال ن�سوب اأي حرب.

رو�سيا ت�سلّح اإيران لتاأمني �سمود 

حليفها امليداين يف �سورية وحليفها 

امل�ستقبلي يف �ساح����ات اأخرى حتى 

يف اجلمهوري����ات الإ�سالمية الرو�سية، 

وب�سبب قلة حلف����اء رو�سيا القادرين 

على رفد القوة الرو�سية، فاإن مو�سكو 

بحاج����ة اإىل طه����ران قوي����ة كما هي 

حاجة اإيران لرو�سيا قوية.

وال�سوؤال: ملاذا ت�سلّح رو�سيا اإيران؟

اجل����واب: لي�����س ب�سب����ب التجارة 

طبع����ًا، فالت�سلي����ح يه����دف اإىل اأمور 

عديدة منها:

دعم اجلمهورية الإ�سالمية )اجلارة 

ن من الدفاع  الأقرب اإىل رو�سيا( للتمكُّ

ع����ن نف�سها، وهي الدولة الوحيدة يف 

املحي����ط الإ�سالم����ي الرو�سي الذي ل 

ي�سّكل تهديداً لالأمن الرو�سي.

ت�سّكل اإي����ران النافذة الآمنة لدعم 

ال�سديقة  حركات املقاومة واجليو�س 

بال�سالح الرو�سي الذي �ستكون نتائج 

الرو�سي  ال�سن����دوق  انت�سارات����ه يف 

لأي  الوطن����ي  ال�سن����دوق  يف  كم����ا 

طرف حليف، وه����ذا ربح كبري مقابل 

ال�س����الح املدفوع الثم����ن اأو املجاين 

الذي تعطيه رو�سيا بدون عناء مادام 

ي�رب امل�روع الأمريكي اأو الأوروبي 

اأو تركيا او ال�سعودية.

ال�س����الح الرو�س����ي لإي����ران يبني 

اآمن����ة لرو�سيا، ويو�ّسع  خطوط دفاع 

دائرة الأمان، فهذا ال�سالح �سُي�ستعمل 

�سد اأطراف ثالثة: العدو »الإ�رائيلي« 

والتكفرييني  الأمريك����ي  وامل�����روع 

ورعاتهم، فرتبح رو�سيا �رب عدوين 

عل����ى الأقل ب�سكل مبا�����ر، وتغم�س 

عينه����ا عن �����رب الط����رف الثالث 

اأن تربح باأن  »اإ�رائي����ل«، وميك����ن 

تكون و�سيطًا بني الطرفني بناء على 

طلب وحاجة »اإ�رائيلية«، وتت�سارك 

مع اأمريكا رئا�سة املفاو�سات العربية 

- »الإ�رائيلي����ة«، كم����ا ا�ستطاعت 

�سورية وحلفاوؤه����ا تثبيت رو�سيا يف 

رئا�س����ة الأزمة ال�سورية بال�راكة مع 

اأمريكا، وهذا ما مل تكن رو�سيا قادرة 

عليه مبفردها.. لكن ال�سالح والذخائر 

الرو�سي����ة يف �سورية فتح����ت اأبواب 

م�سطلح  ور�سخ����ت  وفيين����ا،  جنيف 

ك����ريي - لفروف يف الإع����الم بعدما 

كان كريي »ملكًا« وحيداً.

الت�سليح الرو�سي لإيران هو مبنزلة 

ت�سلي����ح رو�سيا لنف�سه����ا للدفاع عن 

اأمنها، ويتطابق م����ع خطاب الرئي�س 

الرو�سي يف ي����وم حماة الوطن حيث 

قال اإن »اجلنود الرو�س يدافعون عن 

الأم����ن القومي الرو�س����ي بقتالهم يف 

�سورية«.

ال�س����الح الرو�سي اأم����ام خيارين: 

له اإىل  اأولهما ال�سداأ يف املخازن وحتوُّ

خردة ُتباع بثم����ن رخي�س، اأو ينت�ر 

يف ميادين القت����ال وُي�رف �سيا�سيًا 

واقت�ساديًا وع����زة وكرامة، وهذا ثمن 

ل يربح����ه اإل املقاومون وال�سجعان.. 

ومثاًل على ذلك ا�ستطاعت رو�سيا اأن 

جت����رب اأمريكا وال�سعودي����ة على عدم 

تزويد امل�سلحني يف �سورية ب�سواريخ 

م�س����ادة للطائ����رات، ع����رب تهديدها 

بتزويد اجلي�س اليمني و»اأن�سار اهلل« 

يف اليم����ن ب�سواريخ �س����د الطائرات 

ال�سعودي����ة؛ ال�سالح مقاب����ل ال�سالح، 

وكما تزّود اأم����ريكا اأوكرانيا بال�سالح 

ويتق����ّدم »النات����و« حل����دود رو�سيا، 

�ستتق����دم رو�سي����ا اإىل قل����ب ال�رق 

الأو�س����ط الأمريكي عرب اإيران و�سورية 

واليمن.

اإيران ورو�سيا نواة احللف امل�ساد 

حلل����ف »النات����و«؛ كم����ا كان حلف 

»وار�س����و« اأيام احل����رب الباردة، مع 

فارق وا�س����ح اأن احلرب لي�ست باردة 

بل �ساخنة.. وحتت الرقابة.

د. ن�سيب حطيط

زار الأمني العام ل�»حركة الأمة«؛ �سماحة ال�سخ د. عبد النا�ر 

ج���ربي، �سفارة جمهورية م�ر العربي���ة يف بريوت، وقّدم التعازي 

لل�سف���ري د. حممد بدر الدي���ن زايد بوفاة الكات���ب واملوؤّرخ حممد 

ح�سنني هيكل.

 وق���د كتب �سماحته يف �سجل التع���ازي: نقّدم جلمهورية م�ر 

العربية خ�سو�سًا، والعامل العربي والإ�سالمي عمومًا، اأحرّ التعازي 

بالفقي���د الذي حمل ق�سايا الأمة يف مراح���ل �سعبة من تاريخها.. 

ل�سع���ب م�ر ودولتها الع���زّة والكرامة، ولأمتن���ا الن�ر، ولعائلة 

الفقيد اأ�سدق عبارات التعازي واأخل�س م�ساعر املوا�ساة.

الشيخ جبري قّدم التعازي بهيكل 
في السفارة المصرية

التاريخ يؤكد أن الحقوق 
ال تحميها المعاهدات 

أو المنظمات الدولية.. 
بل تحتاج إلى القوة

رو�شيا بحاجة اإىل اإيران القوية.. وغري اخلا�شعة للهيمنة الأمريكية

ال�شيخ د. عبد النا�شر جربي يدّون يف �شجل التعازي داخل ال�شفارة امل�شرية ببريوت

التسليح الروسي إليران: لمواجهة »الناتو«
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»األق ال�صمود وقلق املبادرات – 

احلرب على غزة 2014« كتاب جديد 

�ص����ادر عن دار بي�ص����ان، ملوؤلفه رامز 

م�صطفى جباري����ن، قّدم له اأمني عام 

اجلبه����ة ال�صعبية لتحري����ر فل�صطني 

املنا�ص����ل اأحمد �صع����دات؛ الأ�صري يف 

�صجن رميون »الإ�رسائيلي«.

يف هذا الكتاب يتن����اول املوؤلف 

الثالثة على غزة  ال�صهيونية  احلرب 

يف متوز 2014، التي �صّنها العدو يف 

ظل اأحداث خطرية مترّ على املنطقة، 

ه����ي الأخطر منذ ق����رن تقريبًا، جراء 

م����ا يع�صف يف ه����ذه املنطقة حتت 

عنوان اأو عناوين ما ي�صمى »الربيع 

العربي«.

ا�صتمرّت هذه احلرب التي ُتعترب 

العربي  ال����رساع  الأطول يف تاريخ 

يف  يوم���ًا،   51 »الإ�رسائيل���ي«؛   -

وقت كانت الدول العربية و�صعوبها 

م�صغول���ة يف اأحداث وتط���ورات ما 

ُيزعم اأنه »الربي���ع العربي«، الذي 

اخت���ريت عناوين���ه بدق���ة ودرا�صة 

متناهيتني من قَبل الدوائر الأمريكية 

بال�صرتاك  وال�صهيوني���ة،  والغربية 

اإقليمية وعربي���ة، بهدف  م���ع دول 

اإع���ادة ت�صكيل املنطق���ة، �صواء من 

خالل اإ�صقاط دول، اأو تركيب اأنظمة، 

وحتى دول جديدة تتالءم مع الروؤية 

وامل�رسوع ال�صهيوين - الأمريكي.

بب�صاط���ة متناهي���ة، »الربي���ع 

املزعوم« الذي انطلق حتت عناوين 

العام���ة،  »احلري���ات  و�صع���ارات 

التعب���ري،  وحري���ة  والدميقراطي���ة، 

و�صلمي���ة - �صلمية، وهل���م جرا«، 

حت���ّول اإىل حروب وقت���ال تخو�صها 

جمموعات م�صلحة متعددة الولءات 

والأه���داف والغاي���ات، ذات م�صارب 

فكري���ة تق���وم عل���ى اأ�ص����س اإثنية 

وعرقي���ة ومذهبية وطائفية، ي�صعب 

وي�صتحي���ل مع ه���ذا الواقع املتعدد 

الأل���وان والأه���واء اإيج���اد حل���ول 

�صيا�صية له���ا يف مدى زمني حمدد، 

ما يعني اأننا اأم���ام اأزمات مفتوحة 

على م���دى غري منظ���ور، ما يجعل 

الكيان العربي، نواة اأو لّب الت�صكيل 

ال�صيا�صي الإقليمي اجلديد، وبالتايل 

هو املحدد واملهيم���ن لكل املراحل 

املقبلة.

و�صط هذا الواقع القامت واملاأزوم، 

ج����اء الع����دوان واحل����رب على غزة 

واأهله����ا، لتوجي����ه �رسب����ة قا�صمة 

للمقاومة الفل�صطينية..

بع����د 51 يوم����ًا م����ن اجلن����ون 

ال�صهي����وين الذي ا�صتعمل كل و�صائل 

الأ�صلحة  القت����ل املتط����ور باعت����ى 

املتطورة واأحدثها، انت�رست فل�صطني، 

وُهزمت »اإ�رسائيل«.

ويف هذا النت�ص���ار ثمة �صلوكان 

متناق�ص���ان، �صلوك في���ه طعم العزة 

والكرام���ة والإباء والف���داء والبطولة 

وال�صمود والتحدي والب�صالة، والإميان 

والإرادة وال�صالب���ة، والإيثار والتكافل 

والتكامل وال�صهام���ة، على حد و�صف 

املوؤلف.

والنذالة  اخل�ص����ة  في����ه  و�صلوك 

واجلنب والإره����اب والقتل، وال�صقوط 

والنهيار والعجز والف�صل.

الكت����اب ب�ص����كل ع����ام ي�ص����ّكل 

وثيق����ة مرجعية للمكتب����ة العربية 

اإىل  والفل�صطيني����ة، فه����و بالإ�صافة 

تناول����ه وقائ����ع حرب ال�����51 يومًا، 

يتناول غزة جغرافيًا واإداريًا وموقعًا 

بالإ�صاف����ة  ودميغرافي����ًا،  ومكان����ًا 

اإىل واقعه����ا ال�صت�صفائ����ي والرتبوي 

والإميائ����ي والجتماعي، ناهيك عن 

وقائع تاريخية ميدانية و�صيا�صية.

كم����ا �ص����ّم الكت����اب �صل�صلة من 

ال�صه����ادات والوقائ����ع، بالإ�صافة اإىل 

مالحق ت�صمن����ت عدداً م����ن الوثائق 

وال�صور.

 206 يق����ع يف  الكت����اب  اأخ����رياً، 

�صفحات من احلجم الكبري، بذل فيها 

املوؤلف الزميل رامز م�صطفى جبارين، 

جهداً ومثاب����رة ومتابعة، ليكون هذا 

الكتاب اإ�صافة نوعية هامة لكل مهتم 

لي�����س بال�ص����اأن الفل�صطيني وح�صب، 

اإمنا اأي�ص����ًا بق�صية التح����رر القومي 

والوطني.

بعد خم�س �صنوات من العبث الرتكي 

يف ال�صاحات العربية وما جرّ هذا العبث 

م���ن دم ووي���الت، ل�صيم���ا يف �صوري���ة 

وليبيا وم����رس والعراق، ه���ا هي تركيا 

ب�صيا�صييها تدخ���ل الأتون، رغم املكابرة 

وعدم العرتاف باحلقائق من قيادة ترفع 

من لهجة الوعيد علنيًا وتتزّلف بعيداً عن 

العيون والأ�ص���واء لنيل كلمة اأوابت�صامة، 

بعدم���ا اأيقنت اأن املخط���ط الذي ر�صمته 

بات هباء منثوراً.

اإن �صل�صل���ة التفج���ريات، من انفجار 

»�صوروج« الذي ا�صتهدف حفاًل ل�»حزب 

ال�صعوب الدميقراط���ي« )الكردي(، نتيجة 

ال�صحن املتوا�ص���ل �صده من �صلطة رجب 

طيب اأردوغ���ان، اإىل التفجريات املتكررة 

يف اأنق���رة وا�صطنب���ول، وم���ا لذل���ك من 

تداعيات اقت�صادية هائلة، خ�صو�صًا على 

م�صت���وى ال�صياحة، كله���ا عوامل ل ت�صي 

باأن م�صتقبل تركيا �صيكون مزدهراً، �صيما 

اأنها تتوغل اأكرث فاأكرث يف الأتون ال�صورية.

ل���دى ال�صلط���ات الرتكي���ة اأزم���ات 

داخلي���ة حتاول الهروب منه���ا بالإ�رساع 

نحو افتعال م�ص���كالت خارجية، للملمة 

الو�صع الداخلي، بعدم���ا رفعت من�صوب 

القم���ع لدرج���ة اأن املعار�ص���ة الداخلية 

ب���كل تالوينها مل تعد تطي���ق كم الأفواه 

والعتداء على احلريات، ل�صيما املثقفني 

وال�صحافيني واأ�صح���اب الراأي، خ�صو�صًا 

بع���د اأن ك�ص���ف �صحافي���ون بالوثائ���ق 

ت���وّرط ال�صلط���ات يف دع���م املنظم���ات 

الإرهابية، حتديداً »الن�رسة« و«داع�س«، 

وتق���دمي ال�صالح ملنظم���ات اأخرى، ف�صاًل 

ع���ن حم���اولت زرع اجلوا�صي�س يف كل 

املوؤ�ص�ص���ات، والتنبيه على كل املوظفني 

يف ولي���ات ي�صكك يف ولئه���ا ب�رسورة 

الو�صاي���ة بزمالئهم اإن اأت���وا بكلمة تنال 

من اأردوغان ورم���وز �صلطته، ما اأدى اإىل 

و�ص���ف النظام وراأ�صه باأعت���ى الأو�صاف 

الديكتاتورية.

الهلعة من تعاظم  الرتكية  ال�صلطات 

املعار�ص���ة للنظ���ام، انربت م���ع تعايل 

الأ�ص���وات الداخلي���ة لتخ���اذ خط���وات 

يف اإط���ار حماولت التح�صي���د من خالل 

التالع���ب بالغرائز القومية و�صد الع�صب، 

وكاأن م�ص���ري تركيا كله على املحك، وهو 

ما انعك����س يف خطاب لرئي����س الوزراء 

اأحم���د داوود اأوغلو الذي قال اإنه اإذا جرى 

تق�صيم تركيا لدول قومية »فلن تقوم لها 

قائمة«. 

م���ا ورد على ل�ص���ان اأوغلو يوؤ�رس اإىل 

عم���ق الزمة الك���ربى التي يع���اين منها 

النظام الرتكي م���ع الأكراد الذين يطالبون 

وبالتايل  م�صطهدين،  كمواطنني  بحقوقهم 

فهي يف عمق البالد، بالإ�صافة اإىل امل�صاكل 

املتعاظمة على احلدود مع الكراد، ل�صيما 

»حزب العمال الكرد�صتاين«.

الغري���ب اأن ال���دول الت���ي تن���ادي 

باحلري���ة وع���دم القمع ت�صم���ت متامًا 

مع اإعالمها عم���ا يجري منذ نحو ثالثة 

اأ�صهر يف جنوب �رسق تركيا، ولي�س فقط 

يف ديار بك���ر حيث القمع بل���غ الزبى، 

فبلدة �ص���ور التاريخية تعرّ�صت للق�صف 

بالطائ���رات واملدفعية عل���ى مدى اأيام، 

وجرى ته���دمي �صوره���ا التاريخي الذي 

ي�صاه���ي يف روعته �صور ال�صني، وكذلك 

بل���دة جزرة، وغريهما من القرى التي مل 

تتمك���ن ال�صلطات الرتكي���ة من دخولها، 

رغم التهج���ري الكبري لأهل املنطقة التي 

ل يعرف اأحد حج���م الدمار فيها ب�صبب 

جتاه���ل الإعالم لذلك، الأم���ر الذي ي�صي 

ب���اأن ال�صلط���ات ل ت�صم���ح اإل لعيونها 

بالتوّجه اإىل هناك، و�رساً. 

وما يع���زز اأن هن���اك مناطق مل تعد 

خا�صع���ة لل�صلطات، قيام ح���زب العمال 

الكرد�صتاين باإطالق �رساح 3 �صحافيني من 

وكالة اأنباء الأنا�ص���ول مت توقيفهم لأنهم 

ل يحوزون على ت�صاريح تخّولهم التجّول 

يف تلك البلدات.

الو�صع الداخلي يف تركيا كالنار حتت 

الرماد، واإن هبت ري���اح من حني اإىل اآخر 

تك�صف عن مدى تاأججه، ول �صك اأن معركة 

حلب اأ�صعلت كل الغرائز عند اأردوغان، الذي 

ي���درك اأن الهزمية هناك �صتكون تداعياتها 

على كل اجلبهات، ومنه اجلبهة الداخلية، 

لذلك يتم�صك كالغريق ب���اأي �صيء لإنقاذ 

نف�صه، وحتى ارتكاب حماقة اإ�صعال حرب 

اإقليمية ان متّكن، اإل اأن الرياح الدولية غري 

موؤاتية، ول بني اأقرانه يف احللف الأطل�صي 

الذين يحاولون حتى الآن ردعه بالن�صائح 

قبل اأن يرتكوه مل�صريه.

يون�س عودة

ألق الصمود وقلق المبادرات – الحرب على غزة 2014..
إضافة نوعية ومرجعية للمكتبة العربية

األمن التركي الداخلي.. نار تحت الرماد

معركة حلب أشعلت غرائز 
أردوغان الذي يدرك أن 

الهزيمة ستكون تداعياتها 
على جبهته الداخلية

دمار اأ�شاب بلدة �شور التابعة لديار بكر جراء ق�شف الطائرات الرتكية جلنوب �شرق البالد
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م�صطفى كتابه يف ق�����رس الأوني�صكو، 

عند ال�صاع����ة ال�صاد�صة من م�صاء يوم 
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تعي�����س املنطق����ة اأر�ص����ًا و�صعبًا 

واأنظمة خ�صات هدفها التهيئة النف�صية 

م�رسوعات  لتنفيذ  وال�صع����وب  لالأفراد 

معّينة حم����ددة ووا�صح����ة، يف غرف 

�صوداء اإقليمي����ة اأو دولية، حتى ت�صعر 

اأن النظام العامل����ي املر�صوم اأكرب من 

وا�صعيه مهما عال �صاأنهم..

اأح����داث املنطق����ة املت�صّدعة  عن 

واملت�صارعة، حاورت جريدة »الثبات« 

اخلب����ري املخت�س بال�ص����اأن الرتكي؛ د. 

حممد نور الدي����ن، م�صتفهمة عنه عن 

اأحوال تركيا، واإليكم ما جاء:

يربط د. حمم���د نورالدين اندفاعة 

تركي���ا امل�صتم���رة يف املنطق���ة، رغم 

النك�ص���ات الأخ���رية املتتالي���ة بجذر 

امل�رسوع الرتكي وروؤية »حزب العدالة 

والتنمي���ة«، وم���ا اأُطل���ق م���ن ثورات 

»الربي���ع العرب���ي«. براأي���ه، ال�صلوك 

التو�ّصعي الرتك���ي جتلّى مبواقف اأنقرة 

جتاه م�رس وتون�س والبحرين و�صورية 

والع���راق، وحتفيز الإطاح���ة بالأنظمة 

القائمة وا�صتبدالها باأنظمة »اإ�صالمية« 

ت���دور يف فل���ك جماع���ات »الإخوان 

امل�صلم���ني«، ويقول: يف مرحلة معّينة 

ميكن تو�صيف ح���راك تركيا بالناجح 

مع و�صول »الإخ���وان امل�صلمون« اإىل 

م����رس و»حركة النه�ص���ة« يف تون�س، 

واإيج���اد موطئ ق���دم يف ليبيا، اإ�صافة 

اإىل التدّخ���ل املبا�رس وغري املبا�رس يف 

�صورية والع���راق، لكنه فيما بعد �صقط 

هذا امل�رسوع املتكامل يف كل الأمكنة، 

بدءاً من م�رس مروراً بتون�س، و�صوًل اإىل 

خيبات اأمل تنفيذ �صيا�صاتها يف �صورية 

واإ�صقاط النظام.. ومن���ذ مطلع ال�صيف 

املا�صي حتّولت العديد من الدول التي 

كان���ت عل���ى �رساك���ة ا�صرتاتيجية مع 

تركيا، كرو�صيا وقباًل مع اإيران، من دول 

�صديقة ومتعاونة اإىل دول عدوة.

ال�شريط الكردي

ي�صيف نور الدي���ن: اإذا ما راأينا 

نظرة تركي���ا اإىل �صورية لوجدنا اأنه 

ح�صل���ت تطورات مل تك���ن تتوقعها 

اأبرزه���ا ن�ص���وء �رسي���ط  للحظ���ة، 

»ك���ردي« على حدوده���ا، وهذا ما 

ا�صتتب���ع حال���ة ه�صتريي���ة تركية 

ناجت���ة عن ف�ص���ل م�رسوعها يف كل 

مكان، وتخل���ي اأ�صدقائها وحلفائها 

يف الع���امل العرب���ي اأو حلف �صمال 

الأطل�صي من دعمها.

40٪ »اإ�شالميون«

وماذا عن الو�ص���ع الداخلي يف 

تركي���ا بعد ن�ص���وء ال�رسيط الكردي 

والتفج���ريات الإرهابي���ة يف اأنقرة؟ 

يقول ن���ور الدين: هناك معطى بالغ 

التوازنات  لتف�ص���ري  والدقة  الأهمية 

الداخلي���ة لرتكيا، »ح���زب العدالة 

ثابت،  بتاأيي���د  والتنمي���ة« يحظى 

ون�صبته 40٪ م���ن املجتمع الرتكي، 

وهذه الن�صب���ة تطال اأنا�س ي�صنفون 

اأنف�صهم باأنهم م�صلمون اأو اإ�صالميون 

بالدرج���ة الأوىل، وه���ذه »الن���واة 

ال�صلب���ة« للحال���ة الإ�صالمي���ة يف 

تركي���ا تدعم »العدال���ة والتنمية«، 

اإىل  العلماني���ني  ع���ودة  وترف����س 

ال�صلطة، مبعزل عما يفعله من اأخطاء 

الرئي�س الرتكي اأردوغان، اأو اخل�صائر 

واملخاط���ر املرتتبة ع���ن الأو�صاع 

الإقليمي���ة. ي�صي���ف نور الدي���ن: اإذا 

زدن���ا على ذلك انق�ص���ام املعار�صة 

الكردية«  القومي���ة  بني »احلرك���ة 

نرى  الرتكية«  القومي���ة  و»احلركة 

خروج »حزب العدالة والتنمية« من 

ال�صلطة اأمراً �صبه م�صتحيل.

ن�ص���األ نور الدين ع���ن توّقعاته 

بخ�صو����س خط���وات تركيا يف ظل 

ومتعرّثة  داخلي���ًا  ن���ة  تركيا حم�صَّ

خارجيًا، ويف دور كردي متناٍم على 

احلدود، ونفوذ رو�صي و�صمود �صوري 

وخطر »داع�صي« ق���د يطال الداخل 

الرتك���ي؟ يق���ول حممد ن���ور الدين: 

اإذا تتّبعن���ا ت�رسيح���ات تركيا منذ 

ال�صوري وقوات  فرتة و�صول اجلي�س 

اإىل منطقة »ُنّبل  احلماية الكردي���ة 

والزه���راء« وحتريره���ا، وقطع خط 

الإم���داد الذي ياأتي من تركيا و�صوًل 

اإىل »اع���زاز« ومن ثم حلب، نرى اأن 

كالم الدبلوما�صية الرتكية �صواء كان 

على ل�ص���ان رئي����س جمهوريتها اأو 

رئي����س حكومتها اأو وزير خارجيتها 

يقت�رس عل���ى تهديد وحتذير »حزب 

الحت���اد الدميقراط���ي الكردي« يف 

�صورية، الذي ه���و الف�صيل الرئي�صي 

بق���وات احلماية الكردي���ة، من دون 

اإمكانية وقف هذا التقدم.

ب���راأي نور الدي���ن، كل الإنذارات 

الع�صكرية باإمكانية التدّخل يف الرب 

اأو ت�صكي���ل حتالف م���ع دول اأخرى 

كال�صعودي���ة، ترتك���ز ح���ول نقطة 

وحيدة وهي مواجهة »حزب الحتاد 

الدميقراطي«.. الأتراك ن�صوا بكل هذه 

املواق���ف والت�رسيحات وجود نظام 

يف �صورية يري���دون اإ�صقاطه، ون�صوا 

لي�صبح  والرو�صي،  الإي���راين  النفوذ 

ُجّل همهم مواجهة حزب �صغري ميثل 

ح���وايل مليون ون�ص���ف اأو مليونني 

�صخ����س يف تركيا، ما ي���دل ويوؤكد 

على العجز الرتكي.

وهل م���ن ت�صعيد؟ ن�ص���األ نور 

الدي���ن، يق���ول: براأي���ي، تركي���ا ل 

ت�صتطي���ع اأن تفعل �صيئ���ًا يف هذه 

املرحلة اإل من ب���اب احلماقة التي 

ه���ي غ���ري م�صتبَع���دة متام���ًا عن 

ت�رسفات »حزب العدالة والتنمية«، 

لكن التط���ورات يف ال�صنوات اخلم�س 

الأخرية اأظهرت اأن تركيا يف اللحظة 

احل�صا�صة واحلا�صمة تر�صخ لالإمالء 

الأمريكي ول تخرج عن اإرادته، والذي 

له الكلمة الف�صل مب���ا تقرره تركيا 

خارج احلدود.

وماذا عن اإمكانية تدحرج الأمور 

باإيح���اء اأمريكي اإىل ح���رب اإقليمية 

كبرية؟ ي�صري نور الدين اإىل اأن جميع 

الإقليمية واخلارجية كانت  املواقف 

تعار����س اأي تدخ���ل ع�صك���ري بري 

ترك���ي يف �صوري���ة.. الظروف لي�صت 

موؤاتية لأي عمل تركي من هذا النوع 

وف���ق املعطيات، ويف الأيام الأخرية 

وا�صح للعيان الف�صل الرتكي بقولهم 

اإن���ه لي�س يف جدول اأعمال تركيا اأي 

تدخل بري.

يتابع ن���ور الدين حديثه: توجد 

توازنات اإقليمية ودولية حتول دون 

اأن تغام���ر تركيا بارت���كاب حماقة، 

لأن���ه يف حال تدح���رج الأمور نحو 

الأ�ص���واأ �صتتدخل دول كربى كرو�صيا 

واإي���ران، وه���ذا التوج���ه اأقله لي�س 

متوف���راً اليوم مع اقرتاب نهاية عهد 

اأوباما على  الرئي�س الأمريكي باراك 

اإذا  وي�صيف:  الإ�صرتاتيجي.  امل�صتوى 

ت�رسفت تركيا بحماقة، براأيي تركيا 

وحده���ا �صتدفع الثم���ن، ولن تكون 

اأمريكا حزينة يف ه���ذا الجتاه، لأن 

اأروغان يحاول دائمًا امل�صاغبة على 

الق���رار ال�صرتاتيج���ي الأمريكي يف 

املنطقة، واإذ عدنا اإىل ح�صابات الدول 

الكربى والدول الأ�صغر تاأثرياً نرى اأن 

الأمريكيون  اإليها  التي ينظر  الزاوية 

اأو الرو�س اإىل �صورية واملنطقة اأو�صع 

بكثري من الدائرة الت���ي ينظر اليها 

اأردوغ���ان، �صيما اأن هم���ه الوا�صح 

ا�صتعادة دور ال�صلطان على املنطقة، 

�صمن م�رسوع افرتا�صي وهمي �صقط، 

لكنه م�صتمر باملكابرة.

الو�ص���ع القت�صادي داخل  وعن 

تركيا بعد التعطيل اجلزئي لل�صياحة 

الرو�صي���ة والأوروبية، ه���ل بداأ العد 

العك�ص���ي لنعكا����س اأزم���ة �صورية 

عليه، بع���د جني الأرب���اح الطائلة 

من تدمري حلب و�رسق���ة م�صانعها، 

وبيع نفط »داع�س«؟ يرد حممد نور 

الدين: جزء من النه�صة القت�صادية 

الرتكية كانت نتيجة �صيا�صة »�صفر 

املحيط،  والنفتاح على  م�صكالت«، 

وارتف���اع عام���ل التج���ارة، واإلغاء 

تاأ�ص���ريات الدخ���ول، واإقامة تعاون 

اقت�صادي مع �صورية ورو�صيا واإيران 

والع���راق.. اليوم ه���ذا املحيط الذي 

كان م�صاهم���ًا يف تن�صيط القت�صاد 

الرتكي، عرب ال�صتثمارات والتبادلت، 

كله اأ�صبح معاديًا، ول بد اأن يفر�س 

نف�صه �صلبًا عل���ى القت�صاد الرتكي 

بالعموم.

اأجرى احلوار: بول با�سيل

نور الدين: السنوات الخمس 
األخيرة أظهرت أن تركيا ترضخ 

لإلمالء األميركي وال تخرج 
عن إرادته

■ جتم���ع العلماء امل�صلمني اعترب اأن اأمر عمليات من غرف �صوداء قد �صدر 
بتوتري الأجواء عل���ى ال�صاحة اللبنانية، مرتافقًا م���ع ت�صعيد التفجريات 

الأمني���ة على ال�صاح���ة ال�صورية، والهدف من وراء ذل���ك اإ�صغال املقاومة، 

والتاأثري عليها يف حا�صنتها ال�صعبية، لفتًا اإىل اأن الهبة ال�صعودية كانت 

يف الأ�صا�س ر�ص���وة لفرن�صا من اأجل موقفها يف تعطي���ل التفاق النووي، 

وال�صغط عل���ى ال�صاحة ال�صورية، ومل يكن اله���دف اأ�صا�صًا تزويد اجلي�س 

اللبناين مبا يحت���اج فعاًل، بدليل ا�صت�صارة ال�صهاينة وقتها بنوع ال�صالح 

الذي �صُيعطى للجي�س.

■ النائ��ب اأ�س��عد ح��ردان؛ رئي���س احل��زب ال�س��وري القوم��ي االجتماعي، 
ا�س��تقبل وف��داً من قيادة ح��زب اهلل نقل اإلي��ه واإىل قي��ادة احلزب حتيات 

�س��ماحة اأمني عام حزب اهلل ال�س��يد ح�س��ن ن�رصاهلل وتربيكه با�ست�س��هاد 

اأدوني���س ن�رص ورفقائ��ه. وجرى خ��ال اللقاء تداول يف االأو�س��اع على 

ال�س��احتني اللبناني��ة والقومي��ة، واأكد اجلانبان حر�س��هما ال�س��ديد على 

حت�سني ال�س��احة اللبنانية مبا تقت�سيه امل�س��لحة الوطنية العليا، وعلى 

اأهمية احلوار وتعزيز اال�ستقرار، واالبتعاد عن اخلطاب التوتريي، والدفع 

باجت��اه اإجن��از اال�س��تحقاقات، ويف مقدمها ا�س��تحقاق انتخ��اب رئي�س 

للجمهورية.

■ جبهة العمل الإ�صالمي يف لبنان ا�صتنكرت التفجريات الإرهابية الآثمة 
التي ا�صتهدفت منطقة ال�صيدة زينب بريف دم�صق، وحي الزهراء و�صارع 

ال�صت���ني يف حم�س، معتربة اأن ه���ذه التفج���ريات الإرهابية لن تثني 

الأ�صق���اء ال�صوريني عن متابعة م�صرية جهاده���م ون�صالهم وعنفوانهم 

حت���ى حتقيق حريته���م وا�صتقاللهم وم�رسوعهم الوح���دوي املتنا�صق 

واملتجان�س بعيداً ع���ن التاأثريات والتدخ���الت اخلارجية. ويف ال�صاأن 

املحلي ح���ّذرت »اجلبهة« من خطورة ت�صاعد وترية اخلطاب الطائفي 

واملذهبي من جديد، ومن خطورة تعبئة ال�صارع وتوتري الأجواء، موؤكدة 

على �رسورة تر�صيد اخلطاب ال�صيا�صي.

■ �س��اركت ثلة من طاب كلية الدعوة اجلامعية للدرا�س��ات االإ�س��امية يف 
لق��اء الكلي��ات واملعاه��د الدينية يف لبنان ال��ذي ُعقد يف جامع��ة احلكمة، 

ملناق�س��ة مو�سوع: »االآخر يف التعليم الديني اجلامعي يف لبنان«. وقد حّث 

ال�س��يخ ماجد العويني؛ املدي��ر التنفيذي لكلية الدعوة، الط��اب اأثناء اللقاء 

على التوا�سل واالنفتاح على طاب الكليات واملعاهد اجلامعية الدينية يف 

لبنان، وامل�س��اركة يف ور�س العمل، واإبداء االآراء واإظهار �س��ماحة االإ�س��ام 

وحمبة االآخري��ن، واأنه دين يقوم على االحرتام والتقدير للجميع، بعيداً عن 

التع�س��ب واملواق��ف العنفية، وق��د جتلى ذلك يف قرارات ور���س العمل التي 

انخ��رط فيها الطاب ودعوا يف تو�س��ياتهم اإىل تب��ادل الزيارات والتعاون 

بني املوؤ�س�سات الدينية يف لبنان.

محمد نور الدين: ُجل اهتمام تركيا اليوم مواجهة حزب صغير على حدودها
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�أ�سئلة كث����رة تطرحها عل����ى نف�سها 

�لفتاة �ملقبلة عل����ى �لزو�ج، �لذي ي�سّكل 

عاملًا غام�سًا ورمبا يكون مقلقًا بالن�سبة 

�إىل �لكث����ر�ت مم����ن يعتزمن �لدخول يف 

هذه �ملرحلة �جلديدة من حياتهن.

�ملتزوج���ات  م���ن  �أف�س���ل  وم���ن 

�ملخ�رضمات ليقدمن �لن�سح و�لإر�ساد 

للمقب���ات �جلدي���د�ت عل���ى �لزو�ج؟ 

»�لثبات« تقّدم لك �أبرز �لن�سائح �لتي 

و�سفتها �ملتزوج���ات باأنها »ع�سارة 

�لزوجي���ة،  �حلي���اة  يف  خرب�ته���ن« 

ونخت�رضها يف هذه �لن�سائح �لع�رض:

»زوجك على ما عّودته.. و�بنك على 

ما ربيته«، من �لأمثال �ل�سعبية �لتي 

تبني عليها معظم �ملتزوجات �أ�سلوب 

تعاملهن م���ع �أزو�جهن، فاملر�أة لي�ست 

م�سطرة �إىل �أن تثبت د�ئمًا �أنها »�ملر�أة 

�حلديدية«، لأنه���ا �ست�سع بذلك �سقفًا 

لعطائها ل ت�ستطيع فيما بعد خف�سه، 

و�إل �سوف ي�سعر زوجها باأنها مق�رّضة، 

كم���ا �أنها يف �ملقاب���ل ل حتّفز �لزوج 

على �مل�ساركة يف مهام �ملنزل وتربية 

�لأطفال.

ح���اويل �إنه���اء يومك كم���ا بد�أته؛ 

بابت�سام���ة �أو كلمة ح���ب، ول تذهبي 

�إىل �لنوم �أب���د�ً وهناك �سوء تفاهم مع 

زوجك، فا ت�سمحي باأن ت�رضق �سم�س 

ي���وم جديد بوجود خ���اف بينكما، �أو 

�أن يكون كل منكما يف غرفة منف�سلة، 

فيمكن من مل�سة و�حدة �إنهاء �مل�سكلة 

بكاملها.

جتّنب���ي �إعان �لرغب���ة يف �لطاق 

يف كل مرة ين�س���ب فيها �سجار عنيف 

مع �لزوج، وتذّكري �أن �ملناو�سات هي 

»ملح« �حلياة �لزوجية.

�خلقي م�ساحة خا�سة بك، فا جتعلي 

زوجك حمور حيات����ك فح�سب، بل يجب 

�أن تكون لك حياة خا�سة، مثل �سديقات 

تخرجني معه����ن، �أو هو�يات متار�سينها 

يف وق����ت فر�غ����ك، �أو �هتمام����ات �أخرى 

متنحك �ملزيد من �لثقة بنف�سك، وجتعلك 

�أكرث �نفتاحًا على �لعامل.

حتلّي بالثق����ة، فاملر�آة �لتي ترين من 

خاله����ا نف�سك �س����وف تنعك�س ب�سكل �أو 

باآخ����ر على نظرة زوج����ك �إليك، وحاويل 

�إظه����ار �سعادتك بنف�سك مهما كان �سكلك 

�أو وزن����ك، و�أ�سع����دي زوج����ك باأناقت����ك 

وجاذبيتك يف �ملنزل �أو خارجه.

�حلو�ر �ملفتوح وعدم �خلجل و�لهدوء 

�أثناء �لنقا�س، من �أبرز �لأمور �لتي يجب 

�أن حت�سن ��ستخد�مها �لزوجة يف �ملكان 

و�لوقت �ملنا�سبني.

و�س���ع حدود من���ذ �لبد�ي���ة حول 

ل �أن  �لتعامل مع �لو�لدين، �إذ من �ملف�سَّ

تنتهج���ي �سيا�سة و��سحة معهما منذ 

�لبد�ية، فا ميكن �لتعويد على �لإفر�ط 

يف تدليل و�لدي �ل���زوج ثم �لنقطاع 

فجاأة عن���د �أول خاف، فمن �ساأن ذلك 

�إحد�ث خلل قد ين�سحب على ��ستقر�ر 

�لعاقة �لزوجية، كما �أن �إقحام �لأهل 

يف كل �خلافات بني �لزوجني ت�سبب 

تر�كمات قد متتّد �إىل فرتة طويلة.

ل تك���وين »كتاب���ًا مفتوح���ًا« مع 

�لزوج، فالرجل يحب بع�س �لغمو�س 

م���ن  جدي���دة  جو�ن���ب  لكت�س���اف 

�سخ�سيت���ك، ومن �لأف�س���ل �أن تبهريه 

عة من  بت�رضف���ات جديدة غ���ر متوقَّ

قَبل���ه، �أو مهار�ت جدي���دة ت�ساعد يف 

�لرتاب���ة و�ملل���ل يف �لعاقة  ك����رض 

�لزوجية.

ل تكوين كثرة �لتذم���ر، فال�سكوى 

�لد�ئمة من قَبل �ملر�أة تزعزع �سورتها 

�أمام زوجها، كما ُي�سعر �لتذمُر �لرجَل 

بالياأ�س من حماولة �لقيام مبفاجاآت 

�أو ت�رضفات جدي���دة، لأنه يتوقع منذ 

�لبد�ية �أنها �ستكون ُعر�سة لانتقاد�ت.

ل تك����وين �رضيعة �لنفعال مع زوجك، 

خ�سو�سًا خال �مل�ساد�ت �لكامية، ومن 

بًا لتحوُّل  �لأف�سل �لتحلّ����ي بالهدوء، جتنُّ

�لنقا�س �حلاد �إىل خاف قد ي�سكل قنبلة 

موقوتة تنفجر بالطاق.

رمي �خلياط

استفيدي منها.. نصائح من زوجات مخضرمات

يلفت���ت خ���رب�ء �لإتيكيت وح�سن �ملظه���ر �إىل �أنه 

بالرغم من ع�رض �ل�رضعة و�لعوملة، لكن يجب د�ئمًا 

مر�ع���اة �أ�سول توجي���ه �لدعو�ت للحف���ات وماآدب 

�لع�ساء، ما يعك����س �سورة جيدة عن �ملرء وخلفيته 

�لثقافية.

وي�سر �لخت�سا�سي���ون �إىل �أن �أ�سو�أ �لدعو�ت هي 

�لت���ي تتم يف �آخر حلظ���ة، وكاأننا نقلّ���ل من �أهمية 

�لفريق �لآخ���ر، ون�ستخّف بوقت���ه وقيمته �ملعنوية، 

ولت�سهيل �لأمر، من �مل�ستح�سن توجيه �لدعو�ت على 

�ل�سكل �لآتي:

- �لدعوة �لر�سمية للع�ساء: ثاثة �إىل �ستة �أ�سابيع 

�لتي ت�سبق يوم �لع�ساء.

- �لدعوة غر �لر�سمية �ىل �لع�ساء: ب�سعة �أيام �إىل 

ثاثة �أ�سابيع �لتي ت�سبق يوم �لع�ساء.

- حفات �لكوكتيل: �أ�سبوع���ني �إىل �أربعة �أ�سابيع 

�لتي ت�سبق موعد �حلفل.

- �حلفات ذ�ت طابع �أو منا�سبة معّينة: ثاثة �إىل 

�ستة �أ�سابيع من موعد �حلفل

- حف���ات �لتخ���رج: ثاثة �أ�سابيع م���ن �لتاريخ 

�ملحّدد.

دعو�ت غ���د�ء �أو حفات �ل�ساي: ب�سع���ة �أيام �إىل 

�أ�سبوعني من �لتاريخ �ملحّدد.

ويوؤك���د �لخت�سا�سيون �أنه ل بد من تذكر �ملدعو 

عرب ر�سال���ة هاتفية، �أو �إلكرتوني���ة.. ومن �ل�رضوري 

�لتنوي���ه على �أن متلّقي �لدعوة يجب �أن يبادر بالرد 

بالقبول �أو �لعتذ�ر.

َفن%اإلتيكيت
أصول توجيه الدعوات لكل مناسبة

»قان����ون �ل�سج����رة« هو �أول قان����ون تربوي 

تاأديب����ي لاإن�سان �ملكلَّف بحم����ل �لر�سالة يف 

�لأر�����س.. فما هو؟ وكي����ف ن�ستثمره يف تهذيب 

�أنف�سنا وتقومي �سلوك �أبنائنا؟

و�سوح �لأمر و�لتوجيه: فقد كان �أمر �هلل لآدم 

و��سحًا بّينًا: {وقلنا يا �آدم ��سكن �أنت وزوجك 

�جلنة، وكا منها رغد�ً حي����ث �سئتما ول تقربا 

ه����ذه �ل�سجرة}، فتّم حتدي����د �سجرة بعينها ل 

ياأكل منها، وهي {ه����ذه �ل�سجرة}، و�سمح له 

بالأكل من كل �لأ�سجار.

نقّدم �لبديل عندما منن����ع: وقد قّدم �هلل لآدم 

وزوجته �لبديل عندما ق����ال لهما: {وكا منها 

رغد�ً حيث �سئتما}، فكل ما يف �جلنة ميكنهما 

�ل�ستمتاع به عد� �سجرة و�حدة، فالبد�ئل كثرة 

�أمام �ملمنوع �لو�حد.

�حلو�ر �لهادئ مع �ملخط����ىء: لقد حاورهما 

�هلل ع����ز وجّل بع����د �رتكاب �خلط����اأ بتذكرهما 

بالأمر �ل�سابق {ونادهما ربهما �أمل �أنهكما عن 

تلكما �ل�سجرة و�أقل لكما �إن �ل�سيطان لكما عدو 

مبني}.. حو�ر هادئ ل غ�سب فيه ول عنف.

�إعط����اء �ملخطئ فر�سة لاعت����ذ�ر: فقد �أعطى 

�هلل لهم����ا فر�سة ليعتذر� عن �خلطاأ: {قال ربنا 

ظلمنا �أنف�سنا و�إن مل تغفر لنا وترحمنا لنكونن 

من �خلا�رضين}.

�ل�ستماع للمعتذر وقبول �عتذ�ره، قال تعاىل: 

{فتلقى �آدم من ربه كلمات فتاب عليه �إنه هو 

�لتو�ب �لرحيم}. فلم ي�رض �آدم على خطئه، ومل 

يلَق �للوم على �ل�سيط����ان �لذي و�سو�س له، بل 

حتّمل كامل م�سوؤولية �أخطائه، فقبل �هلل �عتذ�ره 

وتاب عليه، قال تعاىل: {ثم �جتباه ربه فتاب 

عليه وهدى}.

معرف����ة �أ�سباب �رتكاب �خلط����اأ: �إن �ل�سيطان 

ه����و �ل�سبب �لرئي�س للخطاأ، فق����د و�سو�س لهما 

م�ستفيد�ً من �سهوة �لنف�����س يف �خللود و�مللك، 

قال تعاىل: {فو�سو�س �إليه �ل�سيطان قال يا �آدم 

ه����ل �أدلك على �سجرة �خلل����د وملك ل يبلى}، 

فا�ستجابا خلو�ط����ر �ل�سيطان وو�سو�سته وعلما 

�أنه عدو لهما.

�لتاأديب: بعد �عرت�ف �ملخطئ بخطئه وقبول 

�لعتذ�ر، يتم تاأديب �ملخطئ، قال تعاىل: {قال 

�هبطا منها جميعًا}.

�حلدي����ث عن �مل�ستقبل بعد �خلطاأ: بعد وقوع 

�خلط����اأ و�لنتهاء من �لعملي����ة �لرتبوية، حتّدث 

�هلل لهم����ا ع����ن �مل�ستقبل حول طاع����ة �لرحمن 

وع�سيان �ل�سيطان فقال: {بع�سكم لبع�س عدو 

فاإم����ا ياأتينكم مني هدي فم����ن �تبع هد�ي فا 

ي�سل ول ي�سقى}، وكذل����ك بنّي لهما �مل�ستقبل 

ح����ول �لأر�س بقول����ه تعاىل: {وقلن����ا �هبطو� 

بع�سك����م لبع�س عدو ولك����م يف �لأر�س م�ستقر 

ومتاع �إىل حني}.

تعلّم مهارة �لتعامل م���ع �لدعاية �لكاذبة: 

لأن �ل�سيط���ان ��ستخدم �لدعاي���ة �لكاذبة لآدم 

وزوجته من خ���ال �لو�سو�����س وتزيني �خللد 

و�ملل���ك، و�لتاع���ب بعقليهم���ا و�سهوتيهما، 

لك���ن �نك�سفت �حلقيقة لهما م���ن خال ك�سف 

عورتهما، قال تعاىل: {فاأكا منها فبدت لهما 

�سو�آتهم���ا وطفقا يخ�سف���ان عليهما من ورق 

�جلنة وع�س���ى �آدم ربه فغوى}، وقد ��ستخدم 

�ل�سيط���ان �لدعاي���ة �لكاذبة و�أقن���ع �آدم باأنه 

�سيك���ون ملكًا، علما �أن �آدم يعلم �أنه ب�رض، وقد 

�أ�سجد �هلل له �ملائكة، فكيف يكون ملكًا؟ لكنه 

ر بدعاية �ل�سيطان وحبائله. �لتاأثُّ

�لتعرف �إىل �ل����ذ�ت و�ل�ستفادة من �خلرب�ت: 

����م �آدم من هذه �لتجربة حقائق كثرة، منها  تعلَّ

�أن �لنف�س متي����ل لتباع �ل�سهو�ت، و�أن لي�س كل 

خمل����وق طيبًا و�سادقًا و�ساحل����ًا، و�أن �لإن�سان 

ممكن يظلم نف�سه، قال تعاىل: {قال ربنا ظلمنا 

�أنف�سنا}، و�أن �هلل يغف����ر ويرحم: {ثم �جتباه 

ربه فتاب عليه وهدى}.

»قانون �ل�سجرة« تربوي ينبغي �أن ن�ستثمره 

يف تربي����ة �أنف�سنا وتهذيب �أبنائنا، فا نعاقبهم 

�إل بع����د �لتاأكد من و�سوح �لأم����ر لهم، ون�سمح 

له����م بالتعبر عن ر�أيه����م، ون�ستمع لهم ونقبل 

�عتذ�رهم م����ن غر غ�سب �أو �����رضب، ول مانع 

م����ن ��ستخد�م و�سيلة �لتاأديب، مع بيان �حلكمة 

من �لعقوبة، وم����ا �لذي �سيرتتب على �خلطاأ لو 

��ستمرو� في����ه، مع بقاء �لعاقة م�ستمرة وطيبة 

معهم، و�إعان قبول �عتذ�رهم.

أنـِت وطــفـــــلك

»قانون الشجرة«.. لتربية األبناء
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أصول توجيه الدعوات لكل مناسبة

توقيت وجبات �لطع����ام هو �أمر هام 

للغاية، ولها عاقة كبرة بالر�حة �أثناء 

�لنوم و�لقلق �أو �لأرق، لذ� نقّدم جمموعة 

من �لن�سائح �لت����ي ت�ساعد على تناول 

وجبات طعام جيدة للح�سول على نوم 

�سحي وطبيعي.

ف����اإذ� كنت تاأكل قب����ل �لنوم مبا�رضة، 

�سيزد�د مع����دل �لتمثيل �لغذ�ئي ودرجة 

ح����ر�رة �جل�سم، بينما م����ن �ملفرت�س �أن 

تقل يف ه����ذ� �لوقت، وهذ� يجعل �خللود 

�إىل �لنوم �أمر�ً �سعبًا، لذ� من �حلكمة عدم 

تناول وجبة كبرة قبل �لنوم ب�ساعتني، 

ومن �لأف�س����ل �أن تتن����اول وجبة خال 

�لنه����ار، ووجبة �سغ����رة �أو خفيفة يف 

�مل�ساء.

�إذ� كنت تنام ب�سهولة ولكنك ت�ستيقظ 

بعد عدة �ساع����ات، فقد يكون �سبب ذلك 

�نخفا�����س �ل�سك����ر يف �ل����دم، ويف هذه 

�حلال����ة حاول قبل �لن����وم تناُول وجبة 

بة مثل  خفيف����ة فيها كربوهي����در�ت مركَّ

وجبة م�سنوعة من دقي����ق �ل�سوفان �أو 

�حلبوب، �أو �سطرة �سغرة من �لدجاج، 

فهذ� �سيزيد من م�ستوى »�ل�سروتونني« 

يف �مل����خ، فامل�ستوي����ات �لكافي����ة من 

»�ل�سروتون����ني« تعم����ل على حت�سني 

�لنوم �لعميق و�ل�ستمر�رية فيه. كما �أن 

تن����اُول كوب من �حللي����ب �لد�فئ )حيث 

يحت����وي �حلليب عل����ى �لكال�سيوم( قبل 

�لذهاب �إىل �لفر��س بخم�سة ع�رض دقيقة 

يعم����ل على تهدئة �لأع�س����اب، وي�ساعد 

على �ل�سرتخاء.

هرمون �لنوم

هناك �أطعمة حتتوى على مادة ت�سمى 

»�لرتيبتوفان« تتحول �إىل حم�س �أميني 

 ،»l-tryptophan« عليه����ا  يطَل����ق 

و�ل����ذي ي�ساع����د على �لن����وم. ويخ�سع 

خمتلف����ة  لتغ����ّر�ت  »�لرتيبتوف����ان« 

l-try - »االإنزمي����ات، مما يجع����ل 

tophan« ُتنتج مادة كيمائية د�خل 
�ملخ يطَل����ق عليها »�سروتونني«، �لتي 

ه����ي �ل�سروتونني �رضوري����ة للنوم، لذ� 

فقد �أُطلق عليها ��سم »هرمون �لنوم«.

وفيم����ا يل����ي بع�س �لن�سائ����ح �لتي 

ت�سّجع �جل�سم على �لنوم �جليد:

1- تن����اول �أطعم����ة غني����ة مب����ادة 
»�لرتبتوف����ان«: �لأطعم����ة �لتي حتتوي 

عل����ى »�لرتبتوف����ان« ت�سم����ل: �حلليب 

و�لفول  و�ملك�رض�ت،  و�للح����وم  و�لبي�س 

و�لأ�سم����اك و�جلنب، فجنب �ل�سيدر وجنب 

�أ�سناف  �جلرير و�جلنب �ل�سوي�رضي هي 

غنية بالرتبتوفان على وجه �خل�سو�س.

2- تن����اُول �أطعمة للح�سول على نوم 
جي����د: �إذ� كان لديك م�سكلة يف �حل�سول 

على �لنوم، فعليك قبل �لذهاب �إىل �لنوم 

تناول وجبة عالية �لكربوهيدر�ت بفرتة 

ترت�وح من �ساعتني �إىل �أربع �ساعات.

3- و�لأطعم����ة �لت����ي حتت����وي على 
ق����در كب����ر م����ن �لكربوهي����در�ت هي: 

�حللي����ب باحلبوب، و�لكع����ك، و�حللوى، 

و�ل�سك����ر، و�لآي�س ك����رمي، و�لتمر و�لتني، 

و�ل�سيكولته، وفطرة �لفو�كه، و�لبطاطا، 

و�ملكرونة، و�لع�سل و�ملربى.

4- تن����اُول �لطع����ام ملحافظ����ة على 
ن����وم غ����ر متقّط����ع: بع�����س �لنا�����س 

يو�جهون م�سكلة �ل�ستيقاظ بعد نومهم 

بف����رتة ق�س����رة، وللتغلُّب عل����ى هذه 

�مل�سكل����ة فاإنه����م يحتاج����ون �إىل مادة 

»�ل�سروتونني« لك����ي ي�سعرو� بالر�حة 

�أثناء �لليل، وميكن حتقيق ذلك عن طريق 

تناُول وجبه خفيفة عالية �ل�سعر�ت من 

�لكربوهيدر�ت.

5- و�ملوز هو �لغ����ذ�ء �جليد يف هذه 
�حلالة، لأن ه�سم����ه يتم ببطء، و �رضب 

�حللي����ب �لد�فئ �أي�سًا عن����د وقت �لنوم، 

لأنه يحتوي على �لرتبتوفان.

�إ�ساف����ة �إىل �لن�سائح �ل�سابقة، هناك 

�لعدي����د من �لأطعمة �لت����ي ت�ساعد على 

�لتخفيف من �لأرق، �أهمها:

6- �مل����اء: �لتقلي����ل من �����رضب �ملاء 
ي�سّب����ب �جلفاف، ويك����ون �جل�سم جمَهد، 

لنق�����س �ملاء، ولهذ� ل ميكنك �ل�سرتخاء 

ل �رضب  ول ميكن����ك �لن����وم، لذل����ك يف�سَّ

لرتين من �ملاء يوميًا، مع مر�عاة �رضبه 

يف بد�ي����ة �ليوم حتى ل تذهب كثر�ً �إىل 

�حلمام ول تقطع نومك.

7- �ليان�س����ون: �����رضب �ليان�سون مع 
�لع�س����ل يف كوب حلي����ب د�فىء يهدىء 

وي�ساعد على �ل�سرتخاء.
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مفيد جد�ً لتخفيف �لأرق و�لتعب، كون 

�ملر�مي���ة ت�ساعد على ت�سهيل عملية 

�له�س���م، وتخلي�س �جله���از �له�سمي 

م���ن �لغاز�ت، و�إز�لة توت���ر �لأع�ساب، 

ل تناولها كم�رضوب �ساخن قبل  ويف�سَّ

�لنوم.

9- �حلبة �ل�سود�ء: تناُول ملعقة من 
�حلبة �ل�س���ود�ء ممزوجة يف كوب من 

�حلليب �ل�ساخ���ن و�لع�سل قبل �لنوم 

تعترب مهدئة، وت�ساعد على �لإ�سرتخاء.

10- �مل�سم�س و����رض�ب قمر �لدين: 
يزيل �لأرق، ويفيد �مل�سابني بانحطاط 

قو�ه���م �جل�سمية و�لفكري���ة، ويهدىء 

�لأع�س���اب، و�أكل �مل�سم����س طازج �أو 

جمفف يق���وم بتزوي���د �جل�سم بكمية 

كب���رة م��ن تريبتوف���ان؛ »�لأحما�س 

�إط���اق  حتف���ز  �لت���ي  �لأميني���ة« 

»�ل�سروتونني«.

11- �خل�س: يخفف من �لأرق، و�أكله 
يف �مل�ساء يجلب �لنوم، وع�سر �خل�س 

له فعالية �أف�سل من �ملو�د �لكيميائية 

�ل�سطناعية �ملنوِّمة.

12- �لع�سل: �إ�سافة كمية قليلة من 
�لع�س���ل يف �حلليب �لد�ف���ىء �أو �ساي 

�لأع�ساب ينّبه �ملخ لإيقاف �لأورك�سني 

»orexin«، وه���و �لناقل �لع�سبي 

�مل�سوؤول عن �ليقظة و�لن�ساط.

13- �لنعن���اع: م�ستحل���ب �لنعناع 
ل  ي�ساعد على تهدئة �لأع�ساب، ويف�سَّ

تناول���ه د�فئًا لكي يرف���ع من حر�رة 

�جل�سم، مما ي�ساعدنا على �لنوم.

14- �لفط���ر: ي�ساع���د يف مو�جهة 
�لتع���ب و�لوهن و�لإجه���اد، وبالتايل 

�لر�حة و�لنوم �لهادىء.

15- �لقم���ح �لكام���ل: لدي���ه تاأثر 
مهدئ وم�سّكن عل���ى �جلهاز �لع�سبي 

لأنه غني بالكربوهيدر�ت �لتي ت�ساعد 

على �ل�سرتخاء.

�جل�سم )مبعرثة(

6 - خ���ط وهم���ي يت�ساوى عن���ده �لليل 
و�لنهار

7 - �ح�س بيدي / �ألهي
8 - �أعلى قمة يف �أوروبا

9 - و�س���ع �ل�سائ���ل يف �ملاكنة بغر�س 
�سيانتها

10 - مرة �لح�سا����س باليد )معكو�سة( / 
خمزن بذرة �حلياة

ع��م���ودي

متما�س���ك  عك����س   / �لطبي���خ  - يف   1
)معكو�سة(

2 - ح�س���ن �أو �حت�س���ن �أو جم���ع / غر 
�سالح لا�ستعمال

3 - ي�سي���ل قط���ر�ت / مب���د�أ يف �لفك���ر 
�ملارك�سي باحتاد �أمم �لعامل

4 - مم���ر مائي ب���ني �لبحري���ن �لأحمر 
و�لبي�س �ملتو�سط

5 - ثاثة ح���روف مت�سابهة / ثلثا باب 
/ ننهي
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كاريكاتير

اإيري����ك الو�سون.. ه����و ال�سخ�سية الت����ي مت ا�ستخدامها يف 

حم����ات الرتويج ل�سجائر »مارلبورو«، وذلك بالرتكيز على 

رجل ذي بنية قوية ومامح ذكورية حادة، لربطها يف اأذهان 

اجلمهور بالقوة والفحولة، اإ�سافة اإىل الهدوء واملزاج اجليد 

الذي عادة ما يكون رجل »مارلبورو« مت�سفًا به، �سواء كان 

متكئ����ًا على االأريكة اأو ممتطي����ًا �سحوة ح�سان ينفث دخان 

التبغ بهدوء، وهو ما قفز بعامة »مارلبورو« لت�سبح اإحدى 

اأكرث اأنواع ال�سجائر مبيعًا على م�ستوى العامل.

هذا الرجل الذي يقف وراء حتويل »مارلبورو« اإىل 

اأكرب �رشكة �سجائر يف العامل، تويف ب�سبب م�ساعفات 

التدخني، ووق���ع �سحية للمنتج ال���ذي ق�سى جزءاً 

هاما من حياته يف الرتويج والدعاية له.

املث����ر لل�سخري����ة اأن الو�سون خام�س ممّث����ل يف اإعانات 

�سجائر »مارلبورو« ميوت ب�سبب التدخني.

طلب����ت �رشك����ة »مار�����س« ل�سناع����ة ال�سوكوالته �سحب 

منتجاته����ا من ال�سكوكوالته يف 55 بلداً، ومن بني املنتجات 

التي �ست�سعيدها ال�رشك����ة يف بريطانيا »فان�سايز مار�س«، 

وحبات »درب التبانة« )ميلكي واي(، و�سناديق االحتفاالت 

»بوك�زس اأوف �سلربا�سنز«.

ويف هولندا �ستتاأثر اأي�سا منتجات مار�س و�سنكرز بارز.

وجاء هذا الق����رار على خلفية عث����ور م�ستهلك يف اأملانيا 

على قطع من البا�ستيك يف منتج����ات �سنيكرز، ويعود هذا 

البا�ستي����ك اإىل م�سنع »مار�����س« يف مدينة فيغل؛ جنوبي 

هولندا.

وقال متحدث با�سم ال�رشك����ة اإن قرار ال�سحب يقت�رش فقط 

عل����ى املنتجات الت����ي خرجت من امل�سن����ع الهولندي. ومل 

تك�س����ف ال�رشكة عن حكم املنتجات الت����ي ت�رشرت من هذا 

االكت�ساف، وال عن تكلفة �سحب املنتجات.

وقالت عم����اق �سناعة املنتج����ات الغذائي����ة اإنها قررت 

متطوعة �سحب بع�س منتجاتها كعمل احرتازي، واأ�سافت يف 

بيان لها: »نريد من ا�ستدع����اء منتجاتنا منع امل�ستخدمني 

الذي ا�سرتوا اإحداها من تناولها«.

من جهته����ا، قالت وكال����ة معاير الغ����ذاء يف بريطانيا: 

»اأكدت مار�س للوكالة اإنه مت يف بريطانيا توزيع املنتجات 

امل�سحوب����ة يف كل م����ن اأملاني����ا وهولن����دا، وننتظر جميع 

تفا�سيل التوزيع من ال�رشكة و�سنن�رش حتذيراً حولها قريبًا«.

وطالبت ال�رشكة امل�ستهلكني الذين لديهم اإحدى املنتجات 

املعَلن عنها يف قرار ال�سحب، باالت�سال بق�سم خدمة العماء.

 برُجل »مارلبورو« الشهير
ّ

هذا ما حل

شركة »مارس« تسحب منتجاتها من الشوكوالته

 لبــــنان - بـــــيروت - الــحـــمـرا شــــارع المــقـدســــي 
لـــالســتـعــــــالم: 009613100182

¡ أكـــــثـــــــر مـــــــن 100 غــــــــــرفـــــــــة وجــنـــــــــــاح مـفــــــروش 
   للســـيـــــاح ورجــــــال األعـمـــــال وطــــالب الجـــــــامــــعـــــــــــــات.
¡ مــحـــــــالت لإليـجــــــــــار تـصـــــلـــح للـمـطــــــاعــــم والمقــاهــي.
¡ تــــــــراســـــــات ومــــطــــابـــــــخ بـمـســــــاحــــــــات مـخـتـلـفــــــة.

»جـيـمـس« للـشـقـق الـفـنــدقـيــــة
تفخر جمموعة »�سنجابة« بافتتاح 

»جيم�س« لل�سقق الفندقية املفرو�سة


