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دالي محمد اخلمسان 

«ليس اجلمال بأثواب تزيننا.. إن اجلمال جمال العلم 
واألدب»

«ال جتعل ما متلك من مجوهرات وساعات غالية الثمن 
أغلى شيء فيك حتى ال جتد نفسك يوما أرخص مما ترتدي 
حني ينظر إليك من في قلبه غّل وحسد مبا أعطاك اهللا».

عبارات لطاملا ترددت على مسامعنا دون أن نعي عمق 
معانيها، بأال تسافر خارج الوطن وانت تتباهى بساعة غالية 
الثمن أو مبظهر يشــد النفوس الضعيفة كي تكدر عليك 
سفرتك وجتعلك في ألم وحسرة. الظاهرة التي انتشرت 
في اآلونة األخيرة عند املســافرين من اجليل احلديث، 
وهي ظاهرة التفاخر والتباهي باللباس الفاخر ذي املاركات 
الراقية، مع ان الســفر هو التحرر بلبس املرتب املتناسق 
البسيط، وذلك للراحة النفسية واجلسدية وإعطاء الرحلة 
طابع البساطة والتمتع بالسفر. ولكن لألسف الشديد ما 
نراه يعكس هذا األمر، فكثير من العوائل امليسورة ميلكون 
من املال ما يكفي لشــراء ما يحتاجونه من املســتلزمات 
الضرورية للسفر، وفوق ذلك يبالغون بالصرف للسفر أكثر 
من الالزم. ان بعض األسر يغرسون في أبنائهم التمسك 
بالشكليات الزائفة واملظاهر بالفخر والتباهي ويفضلون 
أن يظهر أبناؤهم بطريقة مرتبة دون إسراف، في حني أن 
بعضهم يسعون إلى التميز بل التفاخر والتباهي امللفت، 
الذي يشد لهم أصحاب السوابق بفن السرقة. وهذه الفئة 
من العوائل تعرض أبنائها ألكبر مشــكلة وهي االهتمام 
باملظهر اخلارجي فقط، وعدم االلتفات إلى تعلم أشياء مفيدة.

يجب أن ينتبه الوالدان إلى أن أبنائهما هم نعمة وهبة من 
رب العاملني، ويجب احملافظة عليهم بغرس القيم واألخالق 
فيهم، وحتفيزهم للتعلم وحــب املعرفة، بدال من تعزيز 
حب التباهي والتفاخر، الذي قد يصبح ســمة ملتصقة 
بشخصياتهم عندما يكبرون، وهناك مثل يقول «من شب 
على شيء شاب عليه»، أي من تربي ابنها على حب العلم 
واألخالق فسيكبر وهو يسعى لطلب العلم متمسكا بقيم 
وأخالق سامية، ومن شب على التفاخر والتباهي فسيكبر 
وهو يتعالى ويتباهى على الناس وال يهتم مبشاعر اآلخرين، 
وبالتالي سينشــأ جيل كامل ال يهتم إال بنفسه ومبظهره 
متجاهال أهمية العلم، وتسود مشاعر احلسد واحلقد لتطغى 
على مشاعر االنتماء وحب الوطن الذي يحتاج سواعد أبنائه 
إلعماره وحتقيق تقدمه. لقد آملنا املصاب الشاب العماني 
الذي قتل بلندن بسبب ساعة وترك وراءه األلم واحلزن 
لوالديه وأهله وكل من سمع اخلبر، فليرحمه اهللا ويغفر 
له ويصبر أهله وميسح على قلوبهم بالصبر والسلوان. 
أحبتي متتعوا بالســفر والترحال واهللا احلافظ لنا ولكم 
واحفظوا أنفسكم من أصحاب النفوس املريضة الذي ال 
يهمهم أنتم بل ما لبســتم. لكم كل احلب واهللا يعظم أجر 
عبــداهللا العرميي مبصابه اجللل. له اجلنة واملغفرة ولكم 

الصبر والسلوان.

اقتربت اللحظات األخيرة من امتحانات الفصل األول الذي 
نسأل اهللا أن يوفق فيه جميع الطلبة والطالبات للحصول على 
الدرجات العالية والنجاح، وذلك باجلد واالجتهاد والدراسة 
لنيل الدرجات العالية فلكل مجتهد نصيب، وما خاب يوم عمل 
عامل من ذكر أو أنثى اتقى به اهللا سبحانه إال ووفقه اهللا.

وال يسعنا في هذه األيام التي تعتبر من أشد األيام على 
الطلبة وباألخص طلبة الثاني عشــر إال أن نتمنى التوفيق 
للجميع مــع تكافؤ الفرص أمام جميــع الطلبة والتنافس 
الشــريف واالبتعاد عن الغش للتمكن من التفوق والتمتع 
بلذة الشهادة التي كانت خطوات الشيطان بعيدة عنها ملعرفة 

الفرحة احلقيقية للنجاح.
بيد أن احلديث عن فترة االمتحانات يجعلنا نشدد على 
ضرورة تغليظ عقوبات أي ظواهر سلبية تتبع االمتحانات 
ســواء كان من الغش أو من ظاهرة تسريب االمتحانات إن 
وجدت بحيث من الضروري أن يتم تغليظ عقوبة تسريب 
االمتحانات ملا لها من اثر سلبي على العملية التعليمية لدينا 
بحيث أنها تعطي من ال يستحق حقا ليس من حقوقه، وبالتالي 
حترم الدولة من التعرف على الكفاءات املوجودة لديها، هذا 
فضال عن هضم حقوق الطلبة املجتهدين واملجدين بالدراسة 
مقابل الطلبة التي تدفع وبالتالي حتصل على ما ال تستحق.
فهناك إشــاعات تروج بني الفترة واألخرى عن وجود 
مثل هذه الظاهرة فــي بعض احلاالت وإن كانت فعال مثل 
هذه اإلشاعات موجودة فهي تهدد التعليم لدينا وتعتبر مثل 
هذه الظاهرة ظاهرة فســاد وتعتبر من أشد أنواع الفساد 
ألنها تعتبر جتارة في التعليم وهو ما نرفضه قطعا جملة 

وتفصيال.
ومبا أن مثــل هذه الظاهرة مازالت حتى اآلن في دائرة 
اإلشاعات فنريد أن تتولى الهيئة العامة للفساد (نزاهة) كافة 
التبليغات عن حقيقة مثل هذه الشائعات إن صحت واتخاذ 
جميع اإلجراءات القانونيــة جتاه مقترفي مثل هذا اجلرم 
سواء من بعض املدرســني أو حتى الطلبة الذين يشترون 

االمتحانات.
فهذه الشــائعات ال نريدها أن تأخذ صدى كما هو حال 
الشهادات املزورة التي طفت على الساحة لدينا منذ فترة، 
فنريد ان تكون ســمعة التعليم لدينا راقية واملتعلمون في 
الكويــت كثر ومجتهدون وال نرغب من فئة قليلة أن تؤثر 

سلبا على سير احلركة التعليمية لدينا.
فالكويت تقدمت كثيرا في مجال التعليم وبات املتعلمون 
في املدارس الكويتية ســواء اخلاصــة أو حتى احلكومية 
يحرزون مراكز متقدمة ألن التعليم لدينا يتســم باجلدية 
فــي الغالب وال مجال ملثل هذه األعمال ألنها مرفوضة من 
كافة أطياف املجتمع، فالكل يرغب في تكافؤ الفرص سواء 

أمام طلبة املدارس أو حتى اجلامعات.
أي نعــم أن التعليم في الكويت إلزامي ولكن احلصول 
علــى الدرجات العالية والتفوق البد أن يتم التأكد أنه وفق 
مجهود الطالب وذكائه ومهاراته وليس بالتحايل على القانون 

والغش وتسريب االمتحانات.
لذلك فإن مثل هذه اجلرائم التي يتم ترويج إشاعات عنها 
في املجتمع من الضروري أن يتم التأكد من صحتها وفي 
حال ثبوتها نطالب مبعاقبة من يقوم بتسريب االمتحانات ألنه 
يتاجر بسمعة التعليم لدينا ومبستقبل أبنائنا ويحرم الدولة 
من التعرف على الكفاءات احلقيقية لديها وهو بالتالي من 
يعمل مثل هذه األعمال بالتأكيد ال يريد لوطننا الرفعة والعلو.

على امتداد محافظاتنا بالطرق العامة، 
والشــوارع الهامة لوحات ومجســمات 
خضراء المع لونها! حتمل عبارات جميلة، 
وتوصية سابقه الحقه للزراعة التجميلية 
لتكون ديرتنا «واحة خضراء!»، ال تتعرض 
أشجارها وشجيراتها وورودها، وأزهارها 
لإلعدام اإلصالحي، و«تشليعها» كما حصل 
أخيرا بطريق الغوص وأمثاله من كوارث 
قيام مقاولي الشــركات مبذبحة تقطيع 
وتشــليع تلك الغابات بقصد مشــاريع 
التجديــد وبدون قصد لتشــليع العود 
األخضر خارج حدود العمل! لتبقى تلك 
املواقع قاعا صفصفا! صفراء لونها خارج 
احلسبة الزراعية ومشاريع مقاولي التدمير 

الزراعي اإلنشائية!.
والنتيجة النهائية ضد مجهول ما يحدث 
لذلك التدمير األخضر وجهود تعميره! بعيد 
عن حمايــة ومطالبات جمعيات وهيئات 
تعنيها تلك التجاوزات العدوانية! وتخضير 
جهات بديلة أخرى تسر الناضرين بزوايا 
ومخارج ومسطحات ونزالت جسور أخرى 
بعيدة كل البعد عن هذه اإلصالحات اليومية 
وأعمدتها األسمنتية بقصد اإلصالحات 
أغلبها بعيدا عن تلــك التجديدات، لكن 
شعارها، اشلع وال تزرع سوى اخلراب! 
املدمر بعيدا عن تفاؤل تلك اللوحات الزراعية 
اإلرشادية للتخضير الرسمي بعيدا عن 
التدمير وصمت القبور حولها هو احلاصل!.
ولو كان بديلها تخضير سفوح وقمم 
هضاب املطالع، وجال الزور، وأم الرمم 
شمال البالد للتنزه واملكشات املوسمي في 
أجمل بقاع الديرة نضارة وطبيعة وبيئة 
تنزه موسمية امتدادات للمحميات الرسمية 
كماال وجماال مبنع التصحر وزيادة رقعة 

التخضير!.
وللتشجير والتخضير الداخلي فرص 
أخرى بعد التعمير احلالي ومواقعه غير 
املناســبة وتوعية التخضيــر بلوحاتها 
التجميلية واستغالل كل ثروات الطبيعة 
بالديرة، عبر االستفادة من مياه األمطار 
شمال الديار خالل مواسمها الشتوية! لكن 
«العني بصيرة واليدين قصيرة، وكذلك بال 

تدبيرة خضراء فاقع لونها بسالمتكم!»

إن القمة اخلليجية الـ٤٠ التي اختتمت 
أعمالها في العاصمة السعودية الرياض أول 
من أمس احتوت بشكل واضح وملموس 
اخلالف فــي البيت اخلليجي، ووضعت 
النقاط على احلروف، وكما قال صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، في مداخلته قبل اختتام أعمال 
اجللسة اخلتامية بأن «بيان القمة اخلليجية 
هو طريق ملســتقبلنا في دول مجلس 
التعاون اخلليجــي، واجتماعاتنا املقبلة 

ستكون خيرا من السابقة».
ومما ال شك فيه أن منظومة مجلس 
التعاون اخلليجي هي نبراس ونور لدول 
املنطقة التي تتمتع بقادة عظام حافظوا على 
هذا الكيان وبحكمتهم رغم اختالفهم في 
بعض األمور الطارئة جنحوا في متاسك 
هذا االحتاد ملا فيه مــن مصلحة ملحة 

وضرورية لشعوب املنطقة.
جنحت قمة الرياض في كسر احلاجز 
اخلالفي مع دولة قطر الشــقيقة بفضل 
جهود القــادة ومبتابعة حثيثة من رجل 
احلكمة والسالم واإلنسانية قائدنا صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، أطال 
اهللا بعمره، حيث كانت معاجلة اخلالفات 
اخلليجية همــه األول وقضيته األولى، 
وجنحت جهود ســموه، بفضل اهللا، في 
احتواء اخلــالف اخلليجي - اخلليجي، 
ونحن اآلن نعيش مبادرات تهدئه إعالمية 
وتقارب سياسي وتعاون خليجي وتواصل 
اخوي وسنفرح في القريب العاجل بإعادة 
العالقــات كما كانت ملــا لها من مصالح 

لشعوب املنطقة.
البيان اخلتامي للقمة أشــار بشكل 
واضح إلــى أن أي اعتداء علي أي دولة 
مــن دول املجلس يعتبر اعتداء على كل 
دول املجلس، وأن الهدف األعلى ملجلس 
التعاون هو حتقيق التكامل والترابط بني 

دولة كافة.
جنحت القمة في إزالة الغمة ونسجل 
بكل فخر واعتزاز محبتنا وتقديرنا للقادة 
احلكماء ولكل شــعوب اخلليج العربي، 
ونتطلع إلى مزيد مــن التقدم والرخاء 
لدوله الغالية وشــعوبه، ونأمل من اهللا 
العظيم أن مين علينــا بفضله ورحمته 
األمن واألمان واالستقرار وان يؤلف قلوبنا 

للخير والسالم.

البحرين فوزها  نبارك ململكة 
ببطولة كأس اخلليج للمرة األولى 
وهي فرحة كبيرة شاهدها اجلميع 
في عيون أهل البحرين من خالل 
االحتفاالت واملســيرات، كما أن 
املجتمع اخلليجي شارك فرحة أهلهم 
في البحرين وعبروا عن ذلك في 
التواصل االجتماعي، ذلك  وسائل 
«العفوي» داللة على أن  التعاطف 
دورة اخلليج العربية «جتمع» وال 

تفّرق.
لقد أطلق «هاشتاق» باسم الشيخ 
عيســى بن راشد تلك الشخصية 
التي تعتبــر «ملح» بطوالت كأس 
اخلليج والذي شــهدها منذ بداية 
انطالقها في البحرين سنة ١٩٧٠، 
شخصية عيسى بن راشد تتمتع 
بطابع «مميز» وفريد يختلف عن 
اجلميع بأسلوبه «العفوي» وصراحته 
و«قفشاته» املضحكة وله «كاريزما» 
جعلت اجلميع يفرح ويسعد لفوز 

املنتخب البحرينــي من أجله، إن 
الشيخ عيســى اهللا يطول بعمره 
وميتعــه بالصحــة والعافية كان 
ومازال يســاهم في تطور الكرة 
البحرينية فعندما «نســمع» عن 
املنتخب البحريني نتذكر مباشرة 
الشيخ عيســى بن راشد فأصبح 
هناك «رابط» قــوي يجبرك على 
أن ترفع «العقال» احتراما وتقديرا 

لتلك الشخصية.

لقد متتع الشيخ عيسى بن راشد 
بحســن الدعابة والفكاهة في كل 
مقابالته التي يحرص كل اإلعالميني 
على إجراء مقابلة معه ألنه يضيف 
في كل لقــاء «نكهة» فريدة يعجز 
اجلميع على «تقليده» ويتميز أيضا 
ببساطته املعهودة وطيبته التي جعلته 
التعاون  «جنما» في سماء مجلس 
اخلليجي في املجال الرياضي، هنيئا 
لك يا شيخ عيسى بن راشد آل خليفة 

على هذه احملبة التي «بذرتها» على 
مدى سنني طويله فكان «احلصاد» 
الدعاء من اجلميع لشخصكم  هو 
الكرمي بأن تتمتع بالصحة والعافية.
أخيرا: لقد شاهدنا االتصاالت 
التي انهالت على الشيخ عيسى بن 
راشد لتهنئته بالفوز بالبطولة لدليل 
«كبير» على أن الشيخ عيسى بن 
راشــد هو «جنم» دورات اخلليج 
بال منازع فال نســتغرب أن نرى 
«هاشتاقا» يحمل اسم تلك الشخصية 
الفريــدة والتي متنــت أن يفوز 
بالبطولة من  البحرينــي  املنتخب 
أجله، وشاهدنا التهاني والتبريكات 
انهالت عليه حلبهم الصادق «للشيخ» 
وعسى ربي يطول بعمره وميتعه 
بالصحة والعافية، فهنيئا لك يا شيخ 
الشعوب اخلليجية لك  على محبة 
فتلك احملبة التي حصدتها هي بسبب 
عفويتك وطيبك وصراحتك وصدقك 

الذي يفتقده الكثيرون.

التطوع هو اجلهد الذي يبذله 
اإلنسان بال مقابل ملجتمعه بدافع 
اإلسهام في حتمل املسؤولية وهذا 
اجلهد يكون ببذل املال أو عينيا 
أو بدنيا أو فكريا، ويقدمه املتطوع 
عن رضا وقناعة وخلدمة الوطن 

واألهل. 
واملتطوع يشعر بسعادة غامرة 
وخاصة إن تطوع إلنقاذ حياة أو 
إلدخال الســرور على البشر في 
أوقات احملن والشدائد. والتطوع 
يؤدي إلــى غرس حب اخلير في 
النفوس ونبذ األنانية واألمثلة على 
ذلك كثيرة منذ قدمي الزمان فقد 
تطوع سيدنا موسى گ عند البئر 
له اجلزاء  الفتاتني فكان  ملساعدة 
العظيم مــن اهللا عز وجل. وتقع 
علينا مســؤوليات كبيرة لتعليم 
األجيال القادمة التعود على التطوع 
في جميع املواقف واملجاالت وأن 
نعودهم ألداء أي عمل سواء في 

األسرة أو املدرسة أو في املجتمع 
دون انتظار املقابل أو اإلطراء من 
اآلخرين والتذكير باألجر العظيم 
من اهللا ســبحانه وتعالى. وأئمة 
املســاجد بوزارة األوقاف يجب 
عليهم تخصيــص إحدى خطب 
اجلمعــة لتوضيح ثــواب وأجر 
التطوع ومن األفضل إن كانت هذه 
اجلمعة مبوعد يوم التطوع العاملي 
والذي يوافق اخلامس من ديسمبر 

من كل عام والذي حددته منظمة 
األمم املتحدة لنشر ثقافة التطوع 
بني البشر وتشــجيع املتطوعني 
سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو 
منظمات لبذل املزيد من التطوع. 
وعندما نتذكر التركيبة السكانية 
والتي جعلت أعداد كبار السن في 
تزايد وإنه مع مرور الزمن وكلما 
تقدم اإلنسان في العمر تضعف 
قدراته على أداء احتياجاته اليومية 

ويحتاج املســاعدة من اآلخرين 
للخــروج واحلركة وأحيانا حتى 
للعناية بامللبس واملظهر. وقد يصاب 
الطاعن في السن بضعف السمع 
أو البصر وعندئذ يجب أن نفكر 
في مبادرات تطوعية للعرفان بكبار 
السن ومساعدتهم على حتمل أعباء 
احلياة وهذه احلالة ليست استثنائية 
بل أصبحت واقعا نعيشه يوميا في 

األسرة أو في املجتمع. 
فالتطوع ملساعدة كبار السن 
قد يدخل الســرور في نفوسهم 
ويعينهم على حتمل أعباء احلياة 
والبعد عن الكآبة. وال ننســى أن 
اإلسالم حث على التطوع ويجازي 
من يفعــل اخلير، مهما قل، ثوابا 
عظيما وقــد قال اهللا تعالى: (وما 
تقدموا ألنفسكم من خير جتدوه 
عند اهللا هو خيرا وأعظم أجرا - 
املزمل: ٢٠)، وقال تعالى: (فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره - الزلزلة: ٧).

هذه واقعة حقيقية كنت طرفا 
فيها وروى لي صاحبها خلفياتها، 
وطلب مني الكتابة فيها لعل أحدا 

يستفيد من جتربته.
تعود بداية الواقعة، حينما تساءل 
صاحبي ونحن جنلــس معا عن 
حوض السباحة املغطى والذي يقع 
ضمن حديقة منزله املليئة بالورود 
واألشجار النادرة والبالغة اجلمال، 
قائال بصــوت متهدج ميلؤه األلم 
واحلرقة، ال أظنك تصدقني دكتور 
إذا قلت لك إنني لم أستحم في هذا 
املسبح مطلقا، مشيرا بإصبعه إلى 
حوض السباحة الذي جنلس بقربه!

ظننت انه ميازحني محاوال جري 
إلى رهان حول األســرع بيننا في 
قطع املسبح، إال أن صوته املنخفض 
احلزيــن دفعني إلــى احترام أمله 

وسؤاله، ولكن، ملاذا؟
أخذ نفسا عميقا من سيجاره 
الهاڤانا الفاخــر وبدا عليه التردد 
لوهلة إال أنه استجمع رباط جأشه 
وقال، كنت في السابعة من عمري 
عندما قال الطبيب الذي أخذني له 
والداي للكشف على صدري «أنني 

أعاني من بعض احلساسية وستزول 
بتقدمي في السن، لكنه التفت إلى 
والدي وقال إن ابنــك يعاني من 
تضخم في الثديني وتأخر في منو 

عالمات الذكورة!».
واسترسل صاحبي في حديثه: 
والدي الذي كان فرحا بسالمة رئتي 
لم يهتم ملالحظة الطبيب وســارع 
ليبشر والدتي مؤكدا لها أن مالحظة 
الطبيب إمنا هي بســبب طفولتي 
وبأني سأصبح طبيعيا مبرور الزمن! 
وكبرت وتعافيت من احلساسية إال 
أن مشكلتي الرئيسة ظلت تالزمني، 
ومضى بي العمر وأنا أحتاشى أن 

أكون مبالبس قد تكشف عن حجم 
صدري أو النقص الذي أعاني منه 
وامتنعت عن ممارسة الرياضة مبا 
فيها املدرسية - حتاشيا ملالبسها 
- بحجة إصابتي بالربو فزاد وزني 
القصور وضوحا،  وزادت مظاهر 
ومنعني احلياء من مراجعة األطباء.

تخرجت من كلية اإلدارة وحان 
أوان الزواج وبقدر ما كنت أحتاشاه 
وأخاف الفشل فيه بسبب مشكلتي 
فقد كنت مصرا عليه لرغبتي في أن 
أثبت به لنفسي وللناس رجولتي، 
وقد كان، وها هو اليوم ابني األكبر 
يستعد الســتقبال مولوده األول، 

فقد رزقت بأربعة أبناء ومضى على 
زواجي ٣٥ سنة لم ترني زوجتي 

فيها عاري الصدر!
قاطعتنا اخلادمة تستدعيه ألمر 
عاجل فقام مســتأذنا، فلما دخل 
منزله أسرعت بإلقاء مالبسي وقفزت 
لداخل املسبح وعند عودته فوجئ 
بي في املياه مبالبســي الداخلية 
فاستغرق بالضحك فاستغللت غفلته 
وسحبته إلى املاء معي وهو يقهقه 
بصوت عال من فعلتي وأخذت شيئا 
فشيئا أعلمه بعض حركات الطفو 
والسباحة، أمضينا في املاء أكثر من 
الساعتني وبعدها صارت عادة لنا 
التزال إلى اليوم أن ننزل للمياه في 
مسبحه كل يوم أربعاء، خالل هذه 
الفترة أجريت له بعض الفحوصات 
وبدأت عالجه بهرمونات تعويضية 
فلم تكن حالته تستدعي أكثر من 
ذلك، ولو كان قد راجع طبيبا في أي 
مرحلة من عمره ملا عاش في هذه 
اليوم  املعاناة واحلسرة، صاحبنا 
إذا سافرنا معا ميشي على الساحل 
مكشــوف الصدر وقد سمى أول 

أحفاده باسمي.

أكد خبراء انه منذ انتهاء احلرب 
الباردة وانقضاء األهداف السابقة 
حللف الناتو كمنع االحتاد السوفييتي 
من التمدد واحتواء تهديداته لدول 
غرب وشمال أوروبا، لم يجد احللف 
أهدافا اســتراتيجية جديدة، حتى 
ضرب اإلرهــاب الواليات املتحدة 
عام ٢٠٠١، وبعدها أصبحت مهمة 
احللف الرئيسية اجلديدة هي محاربة 
اإلرهاب، والتي ترتبت عليها حرب 
طالبان والقاعدة بأفغانستان وبعدها 

غزو العراق.
إلى خطر  انتبه احللف  مؤخرا 
الروسي في شرق أوروبا،  التمدد 
وحاول احتواءه، وطالب من أعضائه 
بتعزيز الدفاع عــن دول البلطيق 
وپولندا في مواجهة روسيا، األمر 
الذي رفضته تركيا ألسباب عديدة 
منها اشــتراط تركيا دعــم الناتو 
ملعركتها ضد وحدات حماية الشعب 

الكردية في شمال سورية.
تركيا غير متحمســة خلطط 
الناتو ضد روسيا، خاصة بعد تطور 
العالقات التركية ـ الروسية والتي 

وصلت إلى حد بيع روســيا ألهم 
أسلحتها االستراتيجية «صواريخ 
اس ٤٠٠» والتنسيق بينهما في امللف 
السوري، بينما نرى باملقابل تدهور 
العالقــات التركية ـ األميركية في 
عهد ترامب والتي وصلت إلى حد 
فرض العقوبات واإلضرار باالقتصاد 
التركي وقبل هــذا وذاك املوقف 
األوروبــي واألميركي الفاتر أثناء 
محاولة االنقالب الفاشلة في تركيا 
والتي أخلت باألمن العام وزعزعت 
احلكم واالستقرار فيها، باإلضافة 
إلى إقامة بعض املعارضني واملدبرين 

لالنقالب في أميركا.
األمر الثاني هو مطالبة تركيا لدول 
حلف الناتو اكثر من مرة لتفعيل املادة 
(٥) من ميثاق احللف، والتي تنص على 
أن أي اعتداء على أي دولة باحللف 
يعتبر اعتداء على دول احللف جميعا. 
وبينما ترى تركيا ان حزب العمال 
الكردستاني وفرعه السوري قوات 
الدميوقراطية ميثل تهديدا  سوريا 
امنيا لها وتصنفــه أنقرة كجماعة 
إرهابية وتطالب احللف مبحاربته، 
جنــد أن كال من فرنســا وأميركا 
وبريطانيا تتعامل مع قوات سوريا 

الدميوقراطيــة وتدعمها باعتبارها 
قوة مبحاربة تنظيم داعش اإلرهابي!

وهنا تبرز املشكلة األساسية بني 
دول احللف وهي عدم اإلجماع حول 
تعريف اإلرهاب وحتديد املنظمات 

اإلرهابية.
ختاما - احلقيقة التي ال مفر منها 
هي - أهمية تركيا حللف الناتو، فمنذ 
احلرب الباردة وهو يعتمد كثيرا على 
تركيا باعتبارها ركيزة أساسية ورأس 
حربة في مواجهة روسيا ونفوذها، 
فاجليوبولتيك لتركيا يعطيها أهمية 
الناتو، ناهيك  قصوى داخل حلف 
عن قوتها العســكرية والتي تعتبر 
الثانية بحلــف الناتو بعد الواليات 
املتحدة، يبدو أن املتغير اجلديد في 
العالقات التركية مع الناتو هو متغير 
القيادة، ففي تركيا يوجد زعيم قوي 
ميارس نفوذه داخل احللف بقدر قوة 
بالده ومكانتها الدولية، ولذلك شاهدنا 
املساعي احلثيثة إلسقاطه من جهات 
عدة، وفــي الواليات املتحدة يوجد 
الرئيس ترامب الذي اصطدم مع اغلب 

حلفائه بالناتو ومن بينهم األتراك.
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