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هذا العدد
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* ُول َد يف بريوت ويتقن  7لغات..
من هو السفري البابوي الجديد؟
* إبنة ترامب تواعد هذا ّ
الشاب
اللبناين

* مقاالت وآراء( :ص)3

* تركيا وإيران هام اليشء نفسه
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“ويل ألمة تستقبل حاكمها
بالصفري”
بالتطبيل وتودعه َّ
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* البنوك الحالل :ربا مسترت
تأويله الرشيعة
* العقوبات األمريكية تفاقم أزمة
البطالة يف إيران
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* تعرف إىل أفضل التطبيقات
ملراقبة ما تأكل!
* برنامج استبدال بطارية
هواتف أيفون بسعر مخفض
ينتهي آخر ديسمرب/كانون األول
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*  5نصائح ذهبية لعالج
حموضة املعدة الشديدة
* كيف يؤثر االكتئاب عىل صحة
القلب؟

زوايا خاصة( :ص)7

*  4أفكار مبتكرة لتهوية منزلك
وتعطريه يف الشتاء
* ملاذا يجب أن نضحك أكرث؟
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* من صحراء قاحلة إىل بحريات
وجزر صغرية يف السعودية

تعديالت “سرية” في اإلتفاق
الروسي-اإلسرائيلي في سوريا!
قال مصدر مطلع إن الضربة اإلسرائيلية في مطلع هذا الشهر ضد
كاف من ابالغ
أهداف عسكرية في ريف دمشق ،تمت بعد وقت ٍ
قيادة سالح الجو في تل ابيب ،بهذه الضربة ،لنظيرتها في قاعدة
حميميم الروسية في سوريا.
ويضيف المصدر أنه ،كما الضربات السابقة ،فقد نسقت إسرائيل
بشكل مسبق مع القاعدة العسكرية الروسية في حميميم ،وذلك عبر
غرفة العمليات المشتركة وخط االتصال المباشر.
ويكشف المصدر أن الضربة اإلسرائيلية المذكورة جاءت بعد
إدخال بعض التغييرات والتعديالت على االتفاق المبرم بين روسيا
وإسرائيل بهذا الشأن ،فيما تلتزم إسرائيل وروسيا السرية التامة
بشأن التعديالت .ومع ذلك يقول المصدر إن التعديالت تتعلق
ً
فضال عن إعطاء
باإلجراءات الوقائية وكذلك العسكرية والتقنية،
الجانب الروسي متسعاً من الوقت ،أكثر مما فعلت إسرائيل قبل
حادثة إسقاط الطائرة الروسية.
ويبدو أن الجانب االسرائيلي يتقيد باالجراءات الجديدة ،وقد كان
ذلك جلياً قبل شن الضربة .غير أن التفاصيل الفنية الخاصة بها،
ً
فمثال ،تقر األوساط
بناء على التعديالت الجديدة ،ال تزال غامضة.
العسكرية في إسرائيل بأن المدة الزمنية الفاصلة بين اإلبالغ المُسبَق
للروس بأي ضربة في سوريا ،وبين تنفيذها بالفعل ،قد زادت عن
السابق ،لكنها ال تكشف طول المدة هذه بشكل دقيق.
لهذا ،تكمن “أهمية” هذه الضربة ،وفق المنظور اإلسرائيلي ،في
توقيتها ،ال في الهدف الذي تعرض للقصف .ذلك أن الواقع في
سوريا ،بعد سقاط الطائرة الروسية في  18ايلول الماضي ،قد تغير.
ويعني هذا أن الضربة مثّلت أهمية مزدوجة السرائيل ،عسكرية
وعملياتية ،وكذلك من الناحية السياسية.
وتُقر تل أبيب أن القيود الروسية على النشاط الجوي اإلسرائيلي في
سوريا ،ال يمكن تجاهلها .فقبل القيام بأي نشاط عسكري في هذه
المنطقة ال ب ّد من معايير حساسة يتم اتباعها وفق االتفاق الروسي-
اإلسرائيلي السري ،بينها ضرورة توافر معلومات استخباراتية
دقيقة ومؤكدة حول الهدف الذي تنوي إسرائيل ضربه في سوريا.
ويعني هذا أن دولة االحتالل مدركة بأن الواقع الراهن في سوريا
يختلف تماماً عما كان عليه قبل شهرين ونصف الشهر ،ويؤخذ
األمر في االعتبار من الناحية العسكرية اإلسرائيلية.
ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كانت التعديالت الجديدة تشمل قيوداً
جغرافية محددة من ِقبل روسيا ،بمعنى هل يُحظر على إسرائيل
النشاط في مناطق مثل الالذقية والساحل السوري ،بصفتهما تحت
الوالية التامة لروسيا؟
التتمة في الصفحة 8

«قنبلة البركان» ..سالح جديد لمحو أميركا من الوجود!
في تصريحات مفزعة تثير مخاوف هائلة بشأن طبيعة
الصراع بين القوى الكبرى في السنوات المقبلة ،قال
خبير عسكري روسي ،إن على بالده أن تلجأ إلى
أساليب غير تقليدية حتى تضمن التوازن النووي مع
الواليات المتحدة التي لوحت مؤخرا باالنسحاب من
معاهدة تاريخية.
ويرى نائب رئيس األكاديمية الوطنية الروسية
للشؤون الجيوسياسية ،سيفكوف كونستانتين ،أن على
موسكو أن تجعل من الحرب النووية شيئاً غير عقالني
وال معنى له ،من خالل اللجوء إلى استراتيجية غير
معتادة.
وأضاف الباحث الروسي في مقال نشره بموقع
« »VPKإن روسيا ال تستطيع أن تجاري الواليات
المتحدة في السباق النووي على النحو المألوف ،ولذلك
فإن الحل بحسب قوله هو أن تطور موسكو قنبلة نووية
هائلة تستطيع حمل  100ميغاطن من المواد المتفجرة.
وحتى تتضح الصورة ،تجدر اإلشارة إلى أن القنبلة
الذرية التي جرى إسقاطها على هيروشيما خالل
الحرب العالمية الثانية كانت تحمل  15ألف طن فقط
من المواد المتفجرة ،وهذا يعني أن القنبلة المقترحة في
روسيا ستحدث دماراً غير مسبوق.
وتصل الطاقة الكبرى لسالح نووي جرى تجريبه
خالل سنوات االتحاد السوفيتي في  1961إلى 50
ميغاطن ،ومن المرجح أن يكون قد وصل في فترة
الحقة إلى  100ميغاطن.
ويحث الخبير بالده على صناعة ما بين  40و 50من
هذه الرؤوس الحربية التي تستطيع بلوغ أهداف بعيدة
جداً ،ويرى أن هذه الخطوة ستضمن التفوق الروسي
في حال نشوب حرب مع الواليات المتحدة.

لبنان تلقى إشارات سلبية ومقلقة ..عودة النازحين السوريين إلى بالدهم مستحيلة!
كتب يوسف دياب في صحيفة
“الشرق األوسط” :تلقى لبنان
إشارات سلبية ومقلقة تؤكد
صعوبة عودة النازحين السوريين
الموجودين في لبنان إلى بالدهم
في المدى المنظور .وتبلغ وفد
نيابي لبناني من الفاتيكان معلومات
تتحدث عن استحالة عودة
السوريين إلى مناطقهم ألسباب
سياسية ولوجستية ،في ّ
ظل تفاقم
الخالف بين هيئات األمم المتحدة
والنظام السوري الذي يرفض
االعتراف بنصف السوريين الذين
هجّ روا سواء إلى مناطق أخرى
في الداخل السوري أو إلى دول
الجوار.
وأعلنت عضو كتلة “المستقبل”
النيابية روال الطبش ،الموجودة
ضمن الوفد النيابي اللبناني الذي زار الفاتيكان ،أن
وزير خارجية دولة الفاتيكان بول غاالغر أكد ّ
أن
“الواقع يقول ّ
إن هناك اعتبارات دولية كبيرة في
ّ
ّ
موضوع عودة النازحين ،وإنه ال يرى أن العودة
ستت ّم نهائيّاً في المدى القريب بل ستأخذ وقتاً” .وقالت:
“فهمنا بعد اللقاءات ّ
أن الفاتيكان والحكومة اإليطالية
سيق ّدمان أقصى سبل التعاون في هذا اإلطار ،لكن
ضمن الحدود الممكنة ،وهذا ما دفعنا إلى الشعور ّ
بأن
عودة النازحين إلى بلدهم ليست قريبة وسريعة وغير
الناشر :النور ش .م .م.
المدير العام  :حـبيب االسـطا
مديرة التحرير:غـادة االسـطا
المستشار القانوني :حـسن الخليل
مدير العالقات العامة  :منير خليل

ويوضح الباحث أن استخدام هذه الرؤوس النووية
تحديداً لقصف بركان «يلوستون» في الواليات
المتحدة من شأنه أن يدمر الواليات المتحدة األميركية
بالكامل فال يبقي فيها أي شيء.
ً
ويشير إلى أن استهداف هذا الموقع خطير جدا بالنظر
إلى الطبيعة الجيو  -فيزيائية للمنطقة ،وبالتالي ،فإن
السالح النووي يستطيع إحداث كارثة كبرى ،وهذا
سيحصل أيضاً لو تم ضرب الشق األرضي الطويل
في منطقة سان أندريس بوالية كاليفورنيا.
وتبعاً لما ذكر ،فإن روسيا قد تستغل نقاط الضعف
الجيولوجية لدى الواليات المتحدة حتى تحقق أكبر
ً
مستقبال ،حتى وإن لم
المكاسب في الحرب المحتملة
تكن واردة خالل الوقت الحالي.
ويأتي المقترح الروسي المرعب وسط توتر بين
موسكو وواشنطن بسبب اعتزام الواليات المتحدة
االنسحاب من اتفاق نووي بشأن الصواريخ متوسطة
المدى ،تم توقيعه سنة  1987خالل الحرب الباردة.
ولوح الرئيس األميركي دونالد ترامب باالنسحاب
بسبب ما قال إنها انتهاكات روسية للمعاهدة .لكن
موسكو نفت أي خرق لما جرى االتفاق عليه وقالت
إن واشنطن تحن إلى األحادية القطبية حتى تظل القوة
الوحيدة في الساحة الدولية.
من جهته ،صرح الرئيس الروسي ،فالديمير بوتين،
أنه إذا تخلت الواليات المتحدة عن معاهدة الصواريخ
النووية المتوسطة المدى ،ورفضت تجديد االتفاق
المعروف باسم «نيو ستارت» ،فقد يصبح «الوضع
شديد الخطورة».
وأكد بوتين أنه يأمل في مناقشة األمر مع نظيره
األميركي الرئيس ترامب في أول فرصة تسنح له.

أول قداس لألقباط في
السعودية
ال كنيسة في السعودية حتى االن

مسهّلة من المجتمع الدولي”.
وتجمع مواقف أطراف معنية بملف النازحين على
مسؤولية النظام السوري عن عرقلة عودتهم إلى بالدهم،
وقرأ وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف
األعمال معين المرعبي ،في موقف الفاتيكان“ ،ترجمة
واضحة لعدم ثقة المجتمع الدولي بالرئيس بشار األسد،
وعدم قبول األخير عودة النازحين الذين هجّ رهم عمداً
ّ
وحذر المرعبي عبر “الشرق األوسط”
من ديارهم”.
من أن “يلقى السوريون العائدون إلى داخل مخيمات
مؤقتة في سوريا ،مصير الفلسطينيين الذين ال يزالون
على هذا الوضع منذ  70عاماً”.
وتتقاطع المعلومات الداخلية والخارجية على أن
أسباباً سياسية تؤخر عودة النازحين السوريين ،سواء
الموجودين في لبنان ،أو حتى في تركيا واألردن،
وأوضحت مصادر اللجنة اللبنانية المعنية بمتابعة
ّ
الملف مع الجانب الروسي ،أن “الترجمة العملية
هذا

للمبادرة الروسية مرتبطة بمدى تجاوب األميركيين
معها” .وتوقعت المصادر لـ”الشرق األوسط” أن
ّ
بالحل السياسي ،وفق ما
يتم “ربط أزمة النزوح
يرتئي األميركيون واألوروبيون الذين ال تتوفر لديهم
ضمانات عن عودة آمنة للنازحين” ،مؤكدة أن “معظم
النازحين ال يمكنهم العودة إلى قراهم ومدنهم المدمرة،
ّ
الحل السياسي”.
وألن إعادة اإلعمار معلّقة على حبال
وبرأي وزير الدولة لشؤون النازحين ،فإن “إعادة
الالجئين السوريين إلى بالدهم تحتاج لقرارات تصدر
عن مجلس األمن الدولي ،تلزم نظام األسد بإعادتهم
مقصرة
إلى أرضهم وبلداتهم ،والدبلوماسية اللبنانية
ّ
في هذا األمر ،والمؤسف أن وزير الخارجية جبران
باسيل ،بدل أن يتحرّ ك باتجاه المجتمع الدولي إلثارة
هذا الموضوع ،ينشغل بإصدار مراسيم منح الجنسية
لمتمولين سوريين وغير سوريين ،وإصدار بطاقات
انتخابية للمقيمين خارج لبنان” حسب قوله.

كشف مسؤول كنسي مصري بارز عن إقامة أول قداس
لطائفته بالسعودية ضمن زيارته الحالية للمملكة بنا ًء
على دعوة من الديوان الملكي السعودي.
وقال األنبا مرقس مطران ابرشية شبرا الخيمة (شمال
القاهرة) وتوابعها ان “زيارته األولى للمملكة تأتي لتفقد
األقباط في المملكة واالطمئنان على أحوالهم”.
وأكد أن “األقباط يقيمون في بلدهم الثاني” موضحً ا
أن “زيارته جاءت بدعوة كريمة من الديوان الملكي
السعودي؛ حيث تستمر الزيارة حتى  17من الشهر
الحالي”.
وكشف مطران شبرا الخيمة أنه “تم بالفعل إقامة
أول قداس إلهي في السعودية وتحديداً في العاصمة
الرياض؛ حيث تم توفير قاعة بأحد الشاليهات بالمدينة
وإقامة القداس بها بحضور عشرات األقباط”.
ونفى األنبا مرقس “وجود كنيسة على األراضي
السعودية حتى اآلن” .ولم تعلن السعودية وال الكنيسة
المصرية على الفور عن إقامة القداس وهو األول
للمسيحيين بالمملكة.
وفي مارس/آذار ،زار ولي العهد السعودي األمير محمد
بن سلمان الذي يقود خطة اصالحات اجتماعية وثقافية
في المملكة ،تواضروس الثاني بابا االقباط في القاهرة.
وكان رأس الكنيسة المصرية قال في تصريحات
تليفزيونية “العالقات بين مصر والسعودية قوية،
ونشكر ربنا على هذه العالقات الطيبة ،وما لها من
صدى ونتائج جيدة” .وأثنى البابا تواضروس على
اإلجراءات التي شهدتها السعودية على الصعيدين
االجتماعي والثقافيً ،
قائل “نشهد تطورات كثيرة على
الساحة السعودية ،وننظر إليها بكل إعجاب وتقدير”.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان زار مقر بابا
االقباط قبل عامين.

