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 محليات
 

 اإليراني –تداعيات إيجابية لالتفاق السعودي 
 وانطالق قطار انتخاب رئيس جديد للبنان قريبًا

 محمد الضيقة : بقلم
اإليرانية صدمة ىلع  -أحدث اإلعالن عن عودة العالقات السعودية  

املستتتويات الدولية واإلقليمية فا،ةح حيت تباينا التحليالت حوه ا ا 
الحدث وما قد ينتج من تداعيات ىلع امللفات الستتتا نة إل اإلقليم 

  ..وحتى ىلع مستوى العالقات الدولية
إال أن الثابت حول ما حصللب ب ط يف ا اليق ط يفا ان لال ضاي ضبر   والواله مام  

ص   صو سار األحداث خ س ف ي وغ  ات ا أزمات ا م سط، ل ش ق األل ا ميطقة ال
 مذه امليطقة ىلع املدى القص   لاملروسط.

ألساط س اس ة مراببة ق أت مذا الالدث لاعر  ت أن الجارضط اللدلدضط قد حسما 
لق را اعرماد سلل اسللة الالوار لاليقاد ل دضب مو للوعل عط الر انلل، باليار،  اخ اراوام

سوضة ب ياما، بدءًا مط ال مط  لأ افت أن مياك ألث  مط ملف ا امليطقة ضالراج إلى و
لم لرًا بالب اق لسللورضا للصللواله إلى ل يان، مشلل  أ إلى أن مياك ال بط لخصللوصلل  الذضط 

بدضب الروازنات الداخل ة ا مذه الدلل أصابام الذمول لانوا ضيرظ لن ودخاله أم ضك   لر
ضفبلونه أمام مكذا أحداث إلى اعرماد ب لباغيدا إعالم ة فقط مط  والا إلى ما لانأللج

سمح  نيطط لط و ساخية لمط أن لا أن مذا الرفامم لط ضكون له أي وأث   ىلع امللفات ال
 برغ    قواعد اللب ة ا اإلقل م.

س اق أن للّللأّل ساط ا مذا ال صب إلى قياعة وامة  دت األل سبودي وو الباد ال
أن الط ض، الوح د للخ لج مط مسريقبات الال لب الرل نارلت ف اا السبودضة ا ألث  
مط دللة ا امليطقة باوت وسلللريقد قدرات بالده مادض  لاقرصلللادض  لحرى بشللل ض  

ت مط عم  البدلان السلللبودي أث ت م لر ثمانل سللليواأن لخصلللوصللل  ا ال مط، ح   
اسللرالالة الالسللم البسللك ي، بب ىلع البكأ لاد أنصللار الله أن ضالققوا انرصللارًا وارضخ   

  ىلع ال ضاي.
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مذا ما خص ال مط، أما ا ل يان فإن امللف ألث  وبق دًا بسللل ال االنقسللللامات 
ذلك  مط  غمىلع الالداخل ة الالادأ ب ط مكوناوه السللل اسللل ة لالطااف ة لاملذم  ة، ل

املالالالت الرل بذلراا إلحداث وغ     لت ببد لّبن ال ضاي ووصلللّ إوقول مذه األلسلللاط 
ا الروازنات الداخل ة الل يان ة إلى قياعة مو لللوع ة مط أن السللل  ب الوح د للالفا  

قالع عط اللبال لالب   ا الساحة الل يان ة ىلع ببط اليفوذ لاا ا مذا ال لد مو اإل
اا اة جدضدأ مسللروحاأ مط الرفامم مط يفا ان خصللوصلل  مسللألة عدالاعرماد سلل اسلل

 املطل، لالقب الله.
ساط أن امللف الل يانل دخب لأّل س ة لدت األل س ا  ق ة ملفات امليطقة م حلة 

اإلض انل لأن قطار الرسلللوضة ال ااسللل ة  -جدضدأ سلللركون مالكومة باالوفاق السلللبودي
الدبلوماسللل ة ب ط يفا ان لال ضاي الرل سللل يطل، ق ض  ، لذلك مط اسلللرلياد البالقات 

سرسامم رغم أنف الك ان الصا ونل لالوالضات املرالدأ ا و  ضد لواداة لب امللفات 
أزماوه  الساخية املفروحة ميذ سيوات، مش  أ ا مذا الس اق أن الو ط الل يانل بكّب

وفاق م و ط ىلع غ ار أل لللاع أخ ى بملفات امليطقة لوشلللب اواا لوياق لللاواا، لاال
 ضجاب ة ناملة لكب مذه امللفات.اإلض انل سركون وداع اوه اإل -السبودي
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 األسرى الفلسطينيون ومعرفة الحرية املستمرة

 أبو الغزالن ايثم : بقلم
يقف الجميع م اولين أمام الفعل البطولي لألسرى الفلسطينيين  

األماجدح وصمودام الرائعح وتحّديهم للسجانح وإصرارام املنقطع النظير 
ىلع التمسك بصناعة الحياة. ،فعلهم وصمودام يمّس فينونة البشرح 

 وُيحّرك الضمائر إن فانا ال تزاه ىلع قيد الحياة والكرامة. 
 جسر عبور

لصف ال لاال املغ بل "الطام  بط جلون" ا رلاضره "ولك البرمة ال ام أ"، لقد 
فالك امة مل ما و ّقى.. ليا.. املبانل اإلنسان ة، لومّسك اإلنسان بك امره لل ال ومأ "

لبٌّ ميا ض ذل ما بوسبه لكل ال ومّأ ل امره.. لولك مل مامرل أن ال   لاقف  أن ألون 
لالصمود مل زاد األس   ا مب لة األس   د السجط لاالحرالل.  ". فالص   لاملواجاةرجاله
ع ور ا مب لة الال ضة للرخلص مط السجط  ط ص  ه للالمه الالل ضصيط األس   جسَ فِم

لالسّجان لاالحرالل، لانبراقه مط لب ق د قد ُضدمل مبصم ه، لكيه ال ضكس  إرادأه، لال 
السالح لضخو ون املب لة بوعِل ضق ل ىلع أمب مبقود ىلع مقالم ط ضق  ون ىلع 

 مط ضالافظ ىلع ناج املقالمة س  ال للخالص. 
 برنامج نضالي

لا إيفار مواجاة إج اءات لزض  األمط الداخلل "اإلس اا لل" الفانل إضرمار بط غف  ، 
ضواصب األس ى الفلسط ي ون، خوي خطوات )البص ان( لفق  لل  نامج الي اللّ الذي أقّ وه 
لجية الطوارئ البل ا للال لة األس  أ، لصواله إلى اإل  اب الشامب مطلط نا  رم ان 

ويف ذه ميذ ألث  مط نا ضط والت عيوان: "ب لان الالّ ّضة أل الشاادأ"،  امل ارك، لالذي بدأ
لضر مط ال  نامج عدأ خطوات أب زما إرجاع لج ات الطبام، لاروداء الل اس ال يل )زّي 

أقسام املبرقالت، لاإلرباك الل لّل مط خالل  لإغالقالشاباص(، لاالعرصام ا الّساحات، 
عقد جلسات وب لة خالل ما ضسمى بإج اء )البّد(، لوأخ   الرك    لالط ق ىلع األبواب، ل

ات ح ط نقب األس ى مط الّسجون إلى املالالم أل إلى سجون أخ ى. اصالخ لج إلى ال 
لسركون ذرلأ ولك اإلج اءات بالوصول إلى اإلعالن عط اإل  اب الشامب ا ال وم األلل مط 
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ة بال، األس ى الذضط ض لغ عددمم ا نا  رم ان، لذلك رف   لرط  ، اإلج اءات الريك ل 
 مبرقاله إدارض . 914أس  أ، ل 29يففاله، ل 160، مط ب يام 4780سجون االحرالل نالو 

 إجراءات 
اوخذت إدارأ سجون االحرالل بربل مات مط بط غف   سلسلة إج اءات  د األس ى 

بال   ضسمح أب زما: الرالكم ا لم ة امل اه الرل ضسرخدموناا لوقل ص مدأ االسرالمام 
بت أقفال ىلع الالمامات املخصصة لألس ى باالسرالمام ا ساعة مالددأ، لما ُلِ 

لالسرالمام ا األقسام الجدضدأ ا سجط )نفالة(. لوقلضد األس ى بخ ق رديء، لُم اعفة 
عمل ات االقرالام، لالرفر ش بالّ، األس ى، لاألس  ات مؤخ ًا، لاسرخدام القيابب الصوو ة، 

س ة خالل عمل ات القمط لاالقرالامات، للذلك م اعفة عمل ات البقل لالكالب ال ول 
االنف ادي بالّ، األس ى، لسالال الرلفقضونات مط أقسام املوقوف ط الذضط ضق بون ا 
أقسام ما وسمى )املب ار(، لالرصب د مط عمل ات نقب ق ادات الال لة األس  أ، لأس ى 

 ببط الّسجون امل لقضة، لما ج ى املؤبدات بشكب خاّص، لإغالق امل اف، البامة ا
ا سجط )اليقال(، لف ي و   قات ىلع إدخال املالبأ. لصواله إلى املصادقة بالق اءأ 
الرما دضة ىلع مش لع قانون ح مان األس ى مط البالج، لببط البمل ات الج اح ة، 

ضط لمصادقة الكي ست بالق اءأ الرما دضة ىلع مش لع قانون ضق ل بإعدام األس ى الذ
 نّفذلا عمل ات مقالمة  د االحرالل.

  ضر عدنان
لىلع الدرب ذاواا، ضخوي األس   
الق ادي ا ح لة الجااد اإلسالمل الش خ 

(، مط بلدأ عام  45خ   عدنان موسى )
ع ابة، جيوب جي ط، نمال ال فة الغ ب ة، 
لميذ لالظة اعرقاله ا الخامأ مط 

إ  اب  مفروح  عط ، 2023ن اط/ف  اض  
و اجط ل به الصالل لنقله إلى مسرشفى ال ملة  مط  غمىلع الالطبام مطال   بال ضره، ل

 االحراللل، لكيه صامد لقوي ا مواجاة ظلم االحرالل، لضسرم ت دفاع  عط ل امره. 
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لل ست مذه مل امل أ األللى الرل ضخوي ف اا الش خ عدنان إ  اب  عط الطبام، 
ضوم   د عقله انف ادض ،  25إ  اب  مدوه  2004بب مل امل أ الخامسة، فقد خاي ا البام 

ضوم   د اعرقاله اإلداري، لا  67إ  اب  مدوه  2012لبداضة عام  2011ثم خاي نااضة عام 
خاي إ  اب  جدضدًا مدوه  2018ضوم  للس ال نفسه، لعام  58  اب  مدأ خاي إ 2015البام 

 ضوم ، لاإل  اب الالالل مو الخامأ. 25ملدأ  2021ضوم ، أّما إ  ابه ال ابط فكان عام  54
 معرفة مستمرة 

لى خطوأ اإل  اب املفروح إضالالل االحرالل بكب الوسااب ميط األس ى مط الوصول 
فقدان الس ط أ ىلع األل اع داخب السجون، لبالرالل عدم القدرأ عط الطبام خش ة 

ىلع  مان األمط لبياص ه ل  ايفه ا ظب االحرقان الشدضد الرل لصلت إل ه السجون 
املخايف  الرل ضمكط  مط اسرم ار البقوبات املررال ة بال، االس ى. فاالحرالل ضدرك ج دًا

ملفروح عط الطبام. لقد َخُ   سابق  أن وواجاه ا حال الوصول إلى خطوأ اإل  اب ا
إ  ابات ف دضة، أّن إرادأ  410 لإ  اب  جماع   الرل خا راا الال لة األس  أ، لال 25 لخالل ال

 .لب املساحة امُلبرمة س   ئأس انا ال ويكس ، لأّن إضمانام الطافح بالال ضة 
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إسرائيلية مدوية! -سعودي  سارة أمريكية  - اتفاق إيراني  

 زينب عدنان زراقط : بقلم
تلّقى ُحلفاء واشنطن إل الشرق األوسط صفعًة جلا بصرام بعد  

ك ا دواليك ،إن املصارف األوروبية اإ،الس أام وأفبر البنوك األمريكية و
حافمة النظام راراا... لُيدرك العالم بأن أمريكا لم تُعد بعَد اآلن غىلع 

ها  لدي ته  طا يا قاء احت قة من إب عد ىلع ث حد ب عاملي املوثوقح ،ال أ ال
 . و،ًا من أن ُتصادراا وبدأ تقّلص دوراا وازدادت الحاجة لتطوير بديل!

ط لاألع اء الجدد ضمم امُلرقاضدءو ّ ط أن الص ط لإض ان لرلس ا، مجموعة ب ضكأ لُحلفالقد 
فت، إنه ضّورلن بداالام الخاصَة عط نظام السوالذضط س ظا لن ا املسرق ب لُضط

البالم الجدضد الذي س ف ي ح ث ات الواقط اإلضدضولوجل االقرصادي الباملل، لوطّور 
  .!- إن اليفط بدأ ُض اع بال وان الص يل -البملة ال دضلة عط الدلالر، 

ُميقل، االنا ار ضردح ُج ا  - صي ط رب  رِه -الك ان الصا ونل  نفأ امليوال فإنلىلع 
الداخلل لو ّقال ح ٍب أمل ه ُوفّكِكه لُوشّرره أنالءه لمو ضرخّفى لراء أحداث أمي ه ىلع 
حدلده لُ سّلط ال وء عل اا ب يما املجا  ُمرم لق ىلع آالد امُلسرويفي ط امُلرظام ضط 

 الذضط ضبّمون الساحات لالشوارع اإلس اا ل ة ُضطال ون بإسقاط الالكومة.

ّب مذا اللاِ  لراء لعود أم ضكا بش ِق ألسط جدضد بالماضٍة صا ون ة لرعاضراا مط ببِد ُل
امل ان أ، أدرلت اململكة الب ب ة السبودضة أخ  ًا أن ال ح باا ىلع ال مط لُمباداواا مالور 
امُلقالمة لال و لضجاا للرط  ط مط االحرالل الصا ونل رفباا درجةه ا اقرصادما لال 

اسر جبت لعادت أدراجاا،  . للبلااصّدَع ُبي اناا!وّي نلء ُضذل  بب بأ وسرفد لمبأمياا ل
 .لاا اآلمط  بطُرندما، لربود لدى امل

إس اا ل ة صاف ة، لب لٌز ضسطط ليجم مالور املقالمة لنّ، يف ضٍ،  - إناا خسارٌأ أم ضك ة
وفرح املجال أمام والالف الرل  - امل ادرأ الص ي ة -ع ضط أمام مش لع "الالقام لالط ض،" 

لق ادوام رضادأ البالم الجدضد، لولك مل السبودضة أللى  - الص ط لإض ان لرلس ا -ألراس ا 
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الدلل الب ب ة الرل بادرت باسرلياد عالقاواا مط الجماورضة اإلسالم ة ا إض ان لمذا 
دضدًا ىلع ما س المب ا ُجب ره وأث ات إقل م ة، فما مل انبكاساُوه ىلع امليطقِة لوال

 .لجود الك ان اإلس اا لل للاقط امُلقالمة الفلسط ي ة؟

  طٌر إسرائيلي ودعٌم للمقاومة

اوفاق إض انل سبودي لعودأ البالقات 
الدبلوماس ة ما قد ُأبِ َم مط ببد ما َضقُ ب 
مط نصف ق ن مط أزمة البالقات 
الس اس ة ب ط الجماورضة اإلسالم ة 

ة الرل سارت اإلض ان ة لاململكة السبودض
ه األم ضكل "اإلس اا لل" ببد لف، الروّج

، لوسم ة الجماورضة اإلسالم ة - بق ادأ اإلمام الخم يل)قده( -ق ام الثورأ اإلض ان ة 
  بةه س اس ة ل   أ لالكومة نري امو الرل  شّكب مذا االوفاقم، لُ  1979اإلض ان ة عام 

لكوناا املادد األل   مليطقة الخل ج ج ل  بة عسك ضة  د إض ان لانت لما زالت و ل  
الب بل، ما ضبيل عمل   فشب املالالالت اإلس اا ل ة ا إحداث ن خ عم ، ا البالقات 

 الب ب ة اإلض ان ة، ملصلالة ل ان االحرالل.

لبالط ط سرر ك آثارما اإلضجاب ة ىلع الق  ة الفلسط ي ة، لقد بّثت قوى املقالمة 
أ لر دضد مخالد ق ادأ السبودضة ا مالاللة جاّدلرسااب الطمأن ية لالفلسط ي ة 

اململكة، لإعادأ البالقات السبودضة الفلسط ي ة إلى ساب، عادما لبالقة أخوضة ب ط 
الشب  ط الفلسط يل لالسبودي، السّ ما أن ع و املكرال الس اسل لال لة حماس خل ب 

الب ب ة السبودضة لب ط جماورضة إض ان الال ة قد رّحال باسرلياد البالقة ب ط اململكة 
لكوناا خطوأ ماّمة ىلع يف ض، ووح د صفود األّمة، لوبقضق األمط لالرفامم ب ط الدلل 

أن مذه الخطوأ وصاّل ا  الب ب ة لاإلسالم ة، لوالق ، االسرق ار ا امليطقة، مؤلدًا
 رالل.صالح الق  ة الفلسط ي ة، لدعم صمود الشبال الفلسط يل ا مواجاة االح
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ف ما اعر   را أ الوزراء اإلس اا لل الساب، "نفرالل ب ي ت" بأن "وجدضد البالقات ب ط 
جاود بياء  بّددخط   لخط   "إلس اا ب" لانرصار س اسل إلض ان  ٌرالسبودضة لإض ان وطّو

والالف إقل مل  د إض ان" لاوام حكومة نري امو بالفشب الس اسل لاالقرصادي لحّمب 
إس اا ب للخط . لذلك، "ب يل غانرأ"، لزض  الال ب الساب،، لجد أن حكومره وب ضط 

الرالدضات األمي ة الااالة  مط قضدضوجدضد البالقات ب ط إض ان لالسبودضة وطور مقل،، 
ط باالنقالب ىلع  الرل وواجه دللة إس اا ب، ُميرِقدًا را أ الوزراء لحكومره "املشغول

 الشبال".

حّذر ميه قادأ البدل مط ببد عودأ البالقات السبودضة الذي م لالخط   مذا القل، الجس
اإلض ان ة ملا لاا مط وداع ات ُمروقبة ىلع املقالمة الفلسط ي ة بيجاح الردخالت 
اإلض ان ة برغ    الس اسة السبودضة وجاه املقالمة الفلسط ي ة، باعر ارما حل ف  

ا امليطقة الب ب ة، لعودأ البالقات  اسر او ج   إلض ان، لمذا وبقزه الرغ  ات الس اس ة
مط اليظام السوري، بمبيى أن وشمب عمل ة و م م البالقات ح لات املقالمة 
الفلسط ي ة أض  ، لمو مسلكٌ ضالراج لوقتٍ لادٍ إلعادأ اململكة و جمة مواِقفاا لالر اجط 

ة ق ارات باإلف اج امل ّجح بداضةه اوخاذ السبودض عط اعر ار إس اا ب لالل ف "مالرمب"، للببَّ
عط املبرقل ط الفلسط ي  ط لاألردن  ط املياص ضط للمقالمة الفلسط ي ة، ليفل صفالة 

لمل  -الخالفات السابقة، ا ظب اسرم ار ميط لمالحقة أي دعم للمقالمة الفلسط ي ة 
، إناا م ادرات - س اسة دأب عل اا اليظام ط األردنل لاملص ي يفوال السيوات املا  ة

أ ُأفقاا ا األنا  املق لة، مط وبقضق البالقات اإلض ان ة السبودضة، لل ط قد نلرم
 حلول س اس ة للص اعات ا ال مط لسورضا.

 تسويات إقليمية ونهاية إسرائيل

لمط املروقط أن ويبكأ عودأ البالقات ب ط ال لدضط ىلع مجموعة مط امللفات ىلع 
 ف ما ضربّل، بامللف ال ميل بشكب أساسل، لىلع عودأ وص مسروى اإلقل م، لخص

البالقات ب ط السبودضة لسورضا الرل نادت عّدأ مخا ات للم وولد ببد. لا الدرجة 
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الثان ة سريبكأ مذه البالقات ىلع خفط الرصب د الكالمل لالروو  الس اسل لاللفاء 
 السبودضة ا ل يان.

والّفظ ىلع وب  ط را أ الوزراء الب اقل الالالل أما باليس ة للب اق، فالسبودضة لدضاا 
مالمد ن اع السودانل باعر اره رجب الفصااب الب اق ة املوال ة إلض ان ا الب اق. لمط 
ذلك لاصلت بغداد جاودما لدفط الالوار ب ط إض ان لالسبودضة ملبالجة الق اضا البالقة، 

ات ب ط ال لدضط، صّ حت جوالت مط املفال ات. لفور إعالن عودأ البالق 5ح   رعت 
الخارج ة الب اق ة بأّن مذا االوفاق "سُ بطل دفبة نوع ة ا وبالن دلل امليطقة، 

 بادد إيفار ضالق، وطلبات جم ط األيف اد لضؤذن بردن ط م حلة جدضدأ".

ا الخرام، ما حصب ب ط إض ان لالسبودضة مو نموذج ملا و ضده الص ط لرلس ا ا 
صلة الوصب ب ط ن ق آس ا لألرلبا أناا وشكب البالم، مط ح    ميطقريا، الرل وبر   قلال

لأف ضق ا. لا امليطقة الرل والروي أمم مم ات الرجارأ الدلل ة لأمم موارد اليفط لالغاز 
"إس اا ب" مسرق اله الرل سرغدل مط و اجط الا مية الغ ب ة ألث  قلق  لوخّوف   ال مكان لل

 ضوم  عط مساعدأ املقالمة الفلسط ي ة ووانتالرل ما  -ن مط املش لع اإلض انل لرؤضة إض ا
، فاب ضرفكك املش لع الصا ونل مط نااضة الا مية الغ ب ة املطلقة مط دلن الالاجة -

 .لالصول ح ب أل مواجاة؟
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 ما اي انعكاسات االتفاق السعودي اإليراني ىلع قضايا املنطقة؟
 تو،يق املديني: بقلم

بعد ستتبع ستتنوات من القطيعة إل العالقات الديبلوماستتية بين  
سالمية اإليرانيةح سعودية والجمهورية اإل وما تخللها  اململكة العربية ال

لةح فا بالو عة توصتتتّ  من توترات وحروب  فاق يوم الجم لدان إلى ات ل الب
ضّم2023مارس 10 سية ح يت ستئناف العالقات الدبلوما ن املوا،قة ىلع ا

 بينهماح وإعادة ،تح سفارتيهما وممثلياتهما  اله مدة أقصااا شهران. 
الذي سلل قود إلى اسللرلياد البالقات لضبود الف للب ا الروصللب إلى مذا االوفاق 

اليقاع ب ط السبودضة لإض ان،  للدلر الذي لب ره الص ط ا حب  الدبلوماس ة ب ط ال لدضط،
لدلل الب ب ة مط ال ا أ الصللل يل نلللل  قادأ ا ج ط ب يغ ا املؤوم  ميذ أن الرقى 

، ح ط يف ح ال ا أ الص يل فك أ عقد 2022اإلقل مل بال ضاي ا لانون األلل/ دضسم  
نش وه صال فة "للل سر ضت  ، حسال ما2023بك ط وبقد عام إض ان ة ا  - قمة ع ب ة

 مارس الجاري. 14ال" ضوم الثالثاء جورن
سبودي، ضوم األربباء نل ج ط 2023مارس  15 لأفاد مسؤلل  ص يل  ، بأنَّ القع م ال

ب يغ ع ي ىلع للل الباد السلللبودي األم   مالمد بط سللللمان نااضة البام املا لللل 
الروسلللط لرالق ، مصلللالالة ب ط اململكة السلللبودضة لإض ان، ما أّدى باليااضة إلى اوفاق 

أن "ال ا أ  لوابط املسللؤلل السللبودي حدضثة، رلياد البالقات ب ط ال ضاي ليفا ان.اسلل
الصلل يل أع ب عط رغ ره ا أن وكون الصلل ط جسلل ًا ب ط اململكة الب ب ة السللبودضة 

 ال للل الباد بذلك"، م لل ف  أنَّ ال ضاي و ى أنَّ بك ط ا ل للط "ف ضد" حال  لإض ان. لرّح
 لروس ط نفوذما ا الخل ج.

لقال املسؤلل: "باليس ة إلض ان ىلع لجه الخصوص، والرب الص ط امل و ة األللى 
أل الثان ة ا ما ضربل، بشلل لاااا الدلل  ط. لبالرالل فإن اليفوذ مام ا مذا الصللدد، 

 لال ضمكط أن ضكون لدضك بدضب مماثب ا األمم ة".
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 أبرز محطات التوتر بين السعودية وإيران
ىلع زعامة إقل م  - القووان اإلقل م ران الك   وان - وريافأ السلللبودضة لإض ان

الشللل ق األلسلللط ميذ نااضة الال ب البامل ة الثان ة، ا إيفار خصلللومة إضدضولوج ة 
س ة لمذم  ة وبّم قْت بشكٍب را سٍل مط ق ام الثورأ اإلسالم ة ا يفا ان البام لس ا

1979. 
، ببد أن أعدمت السلطات 1943عام  لإض ان إلىدضة لضبود ألل الروو ات ب ط السبو

لنفت  ، برامة ودن أ الكب ة املشللل فة، لنلللرم الصلللالابة.إض ان   السلللبودضة حاّج 
السللللطات اإلض ان ة الرام لقالتن إنَّ الالاَج اإلض انل أصللل ال بالدلار خالل الطواد حول 

 الكب ة، ما أدى السرف اغه ا املكان.
ت الدبلوماس ة ق ابة ثالث سيوات، ق ب أن وبود مجدَّدًا ا لقطط ال لدان البالقا

، لكيَّاا لم وكْط خال ةه مط الروو اِت، خصللوصلل  ببد اعر اد نظام الشللاه بالك ان 1946عام 
صا ونل عام  سبودي ال احب امللك 1950ال س لة للبامب ال ص ضالاوه الرل اعر  ت م ، لو

 سبود.
لة القوم ة الب ب ياصللل  ا عقد لا م حلة صلللبود الال  مة ع د ال عا  ة بق

اإلض ان ة وقارب  وسللَ ََّ ْت به  - السللر ي ات مط الق ن املا للل ع فت البالقات السللبودضة
نقعة الخود مط صبود جمال ع د الياص  لح ب ال مط إلى ح ط انسالاب مص  مط ال مط 

البالقات مجدَّدًا ببد انسللالاب ب ضطان ا مط ميطقة الخل ج ا بداضة  ت، لووو 1967عام 
السللل ب ي ات مط الق ن املا لللل، ح   يفال ت يفا ان ب لللم ال ال ضط ألرا للل اا، لكطَّ 

 السبودضة دعمْت اسرقاللاا.
اوام ، 1979لعيدما وأسللسللت الجماورضة اإلسللالم ة ا إض ان ا ن سللان/ أب ضب 

له الخم يل ب غ ره ا "وصللللدض " الثورأ إلى  قادأ دلل ضة ال خل ج ة القع م اإلض انل آ
ب ط بغداد  ، لاندلبت الال ب1980لح ط ماجم الب اق إض ان ا سللل رم    الدلل الب ب ة.

لانت السبودضة خاللاا أب ز ممولل ال ا أ صّدام  1988ليفا ان الرل اسرم ت حرى عام 
  ج ة ىلع فبب األم  نفسه.حس ط، لنجبت غ  ما مط الدلل الخل
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سبودضة ا وموز/ ضول و  وظام أ للالجاج ا مكة، ما  1987لقمبت قوات األمط ال
قطبت  1988قر ب غال  رام مط اإلض ان  ط. لا البام  400أسلللف  عط سلللقوط ألث  مط 

 .1991ال ضاي عالقاواا بإض ان، لوغّ ال اإلض ان ون عط الالج حرى 
، 2011 ب ط الب بل"، أرسللللت ال ضاي ا آذار/مارس ل بم حلة "الا ذرلأ ما سلللّم

امللت إض ان بللالوقود لراء ألف جيللدي إلى ال ال ضط لقمط الال لللة االحرجللاج للة، لاوّ 
 اال ط ابات.

بام  لاعر ارًا فإض ان، 2012مط ال ضة.  مة السلللور ضاي ا األز ، وواجات يفا ان لال 
بمسلللاعدأ حقب الله الل يانل، مل الالل ف اإلقل مل ال ا سلللل، عسلللك ض  لمال  ، للدللة 

 .لالركف  ضةالسورضة، ا ح ط لانت السبودضة وقّدم دعم  للريظ مات اإلرماب ة 
، والالف  عسلللك ض   لللد قوات 2015ا ال مط، وقود السلللبودضة ميذ آذار/مارس 

الالوث  ط، مليبام مط الس ط أ بشكٍب لامٍب ىلع ال مط ببد الباصمة صيباء. لاوامت 
 ال ضاي للانيطط إض ان بمد  الالوث  ط باألسلالة، ما ويف ه األخ  أ.

نللخصلل  مالكوم ط برامة  47، أعدمت السللبودضة 2016لا لانون الثانل/ ضياض  
ج ماب"، ب يام ر ضاي "اإلر رالل، قطبت ال  لدضط الشللل بل نم  اليم . لا ال وم ال ب ا

لأعلط لزض   عالقاواا الدبلوماس ة مط يفا ان إث  مااجمة مالرج ط سفارواا ا يفا ان.
الخارج ة السبودي آنذاك، عادل الج   ، أنَّ ال ضاي ق ََّرْت قطط البالقات الدبلوماس ة مط 

، صلللّيفت الدلل الخل ج ة 2016لا  ط اململكة.إض ان، لما ق ََّرْت يف د دبلوماسللل  اا م
 حقب الله ميظمة "إرماب ة".

 مااي ،وائد ا ا االتفاق؟
أنَّ لاذا االوفاق الذي وم الروق ط عل ه  ط الخ  اء امللمون بق لللاضا امليطقة،جِمُض

 ا بك ط ب ط السبودضة لإض ان فوااد جمة، ضمكط إب از أمماا ىلع اليالو الرالل:
قات حسلللط  أواًل: رأل د ىلع عال ضة  الجوار ب طالبودأ إلى ال كة السلللبود اململ

الرل و بط ب ط  لالال لللارضةاإلسلللالم ة اإلض ان ة، نظ ًا للبالقات الرارضخ ة  لالجماورضة
إذ وجمباما ال لابط املشر لة مط الجغ اف ا إلى الرارضخ إلى  ال لدضط الجارضط املسلم ط،

لدضط  بالقواسلللم األم   إلسلللالمل،اا لذي ضجبب البالقة ب ط ال ضاي ليفا ان مالكومة  ا
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لمل أجواء ناجمة عط مالالالت  بامليطقة، لالصلل اعاتاملشللر لة، لإزالة أجواء الروو ات 
 .لإض انإس اا ب ع قلة أي وقارب لوبالن ب ط ال لدان الب ب ة لأم ضكا 

يًا: ضدضولوج ة لالسللل اسللل ةلقف الال ب ال اردأ اإلعالم ة  ثان طابط  لاإل ذات ال
الغ ب ة  لالدلل لإسللل اا باملذم ل ا امليطقة، الرل لانت وغذضاا الوالضات املرالدأ 

لال وقال، مط أجب إعادأ وقسلل م الدلل الب ب ة لاإلسللالم ة ىلع أسللاس يفاافل  عموم 
دلل  فيقع فر ب الصلل اع املذم ل سللركون له آثاره اإلضجاب ة ىلع لّب لمذم ل لع قل.

 لاالسللرق ارض ان لالسللبودضة مط أمم ة لدلر فاعب ا والق ، السللالم امليطقة، ملا إل
ا مقالمة سلل اسللة الا مية  األخ   موقط مذا بما ُضَبق ُز ا البالم الب بل لاإلسللالمل،

األم ضك ة ا الس اس ة الدلل ة، املدافبة عيى بقاء اليظام الل   الل الباملل األم ضكل 
 ُأَحاِدي اْلُقْط  ة.

سبودي  ثالثًا: سل، ما  -إنَّ االوفاق ال س ا َسُ َغ  ُ  حال امليطقة لمقاجاا ال اإلض انل 
ضجبب اململكة الب ب ة السلللبودضة ويراج ودرضج   سللل اسلللة جدضدأ قواماا الدفاع عط 

ِف   املشللالب إلنااء الروو ات اإلقل م ة لاملال ة لالرجارضةمصللالالاا االقرصللادضة  ، لَوصللْ
لاملكاسال اإلسر او ج ة، لما فبلت مط قط  لو ل ا، ال س ما مط  القاامة لوبقضق املصالح

ظاور ووجه عام لدى البدضد مط الدلل ا امليطقة إلى و يل لوبقضق سلل اسللة صللف  
 مشالب لرالق ، مصالالاا اإلسر او ج ة الخاصة لمص  لو ل ا لاإلمارات.

لإض ان إلقامة نللل الٍة إنَّ االوفاق ُضَب  ُد الط ض، لكب مط اململكة السلللبودضة  رابعًا:
اسللر او ج ٍة اقرصللادضٍة لوجارضٍة لمال ٍة قواماا السلل اسللة البقالن ة الرل وخدم مصللالح 

اإلض انل ا أسلللواق  - لوالق ، الريسللل ، السلللبودي ال لدضط لعموم بلدان امليطقة،
لبياء قطال ويموي إقل مل ا لب  سلللبار اليفط"،أالطاقة لعدم الدخول ا "ح ب 

بب ضيرقع حصره مط السوق البامل ة الرل وا مط عل اا  رمد ىلع الدلالر،امليطقة ال ضب
لإنشاء املشارضط الريموضة امليرجة ا مخرلف املجاالت  الركرالت االقرصادضة البمالقة،

االقرصللللادضة لالركيولوج ة لالصلللياع ة، بما ضالق، للمجرمبات الب ب ة لاإلسلللالم ة 
اا لاسرق ارما لالرغلال ىلع الكث   مط الرالدضات لللدلل أمياا لسلم رفام راا لويم راا،

 لالصبوبات األمي ة لاالقرصادضة الداخل ة لالخارج ة .
 



18-3-2023التاريخ:  803 العدد رقم  

               

 

 صدى البالد .. ىلع مدى البالد 
 

 إقليميات
 

 تداعيات االتفاق ىلع قضايا املنطقة
لا مقدمراا  ال نك أنَّ لاذا االوفاق وداع ات ل   أ ىلع صب د ق اضا امليطقة،

الك ان الصللا ونل، لجاة إحداث وغ   ات الق لل ة الفلسللط ي ة لسلل اسللة الرط  ط مط 
س اا ب اللا/ج و سرر  ر مياا أم ضكا لإ بمالن ىلع لأد ون راسر او ج ة ا امليطقة، 

الب ب ة  م للة األنظمةإض انل، ملا لاذا الرقارب مط وأث   ىلع ف ملة  -أي وقارب ع بل 
ا ضدرله قادأ الك ان نالو الرط  ط مط إسلل اا ب، لوالج م وداع ات اوفاقات أب امام، لمو م
 الصا ونل، ح   ضبر  لن أنفسام أل   مر  ر مط الخطوأ األخ  أ.

اإلض انل سلللركون له وطورات إضجاب ة ىلع  - لض ى الخ  اء إنَّ االوفاق السلللبودي
أ ال للغوط السلل اسلل ة لالبسللك ضة ىلع حّد الصللب د الق لل ة الفلسللط ي ة، إذ سللرخّف

املقالمة أف ب، ح   سُرال ر مط س اسة الخيادق املقالمة الفلسط ي ة، لس كون ل ط 
 قل أضللدضاللا يفوضلللة ا ال د ىلع اعرللداءات االحرالل لاملبللارك اإلقل م للة، لسلللُر

 الصا ونل.
لمط املؤلد أض للل  أنَّ إعالن اوفاق اسلللرلياد البالقات الدبلوماسللل ة ب ط ال ضاي 

س وّف س ة ب ط أيف اد الالليفا ان،  س ا سوضة   ال مط، املخرلفة ا ب   إيفارًا إقل م   لر
سيوات، صلة ميذ ثمانل  سبودضة  األزمة ال مي ة. بما ضخدم حّب املروا لمط الوا ح أنَّ ال

مط  لوراببان بصورأ م ان أ ل ط وصورات للق  ة ال مي ة انطالق  نض ان سود و ع اإل
ع األفكار السلللابقة الرل يف حت مط ق ب األيف اد املارمة بذلك، بما ف اا أيف اد الصللل ا

 امل ان ضط الش ع ة لجماعة الالوثل.
 -السلللبودي  االنفراحاإلض ان ة ُضَبج ُب خطوات  - إنَّ وفب ب البالقات السلللبودضة

عشلل ات  يف لة البقد املا للل أنفقت السللبودضةفقد  األزمة السللورضة، لحّب السللوري،
ظام املل ارات مط الدلالرات ىلع اإليفاحة بيظام ط مبادض ط: نظام ال ا أ األسللللد، لن

  ىلع جقء ل    مط ال مط. الالوث  ط، الذي ضس ط 
لاآلن وبر د اململكة السبودضة بفشب للرا املالاللر ط. مذا ل أ ألنَّ السبودض ط 
قد يفورلا وقارب  مط خصلللومام. بب إنَّاا عالمة أخ ى ىلع ل ف أنَّ اململكة، مثب ببط 

 بل ىلع أنَّه مصدر إزعاٍج لوباٍل.ج  اناا الخل ج  ط، و ى بشكٍب مرقاٍضد بق ة البالم الب 
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  اتمة
إنَّ االوفاق ضمثب وأل دًا ليفوذ الص ط املرقاضد ا الش ق األلسط، ل أ فقط ىلع 

سل. صادي إنَّما أض   ىلع املسروى الدبلوما شكب االوفاق أض   إنجازًا  املسروى االقر لض
الرط  ط ب ط الدلل الب ب ة لاالحرالل اإلسللل اا لل، إلض ان إذ إنَّه َضاُلوُل دلن عقلاا نر جة 

قة لالسللللاب الصللل ط. بب و اجط اليفوذ األم ضكل ا امليط قا مة  م للم ويجح الالكو
مط جارول  2020اإلسللل اا ل ة ا  لللّم السلللبودضة إلى اوفاق ات أب امام امل  مة عام 

لة االحرالل أنَّ إنللل اَك ال  مارات لال ال ضط. لوبر   دل كة، اإل فاق ات اململ ضاي ا او
الرط  ط لو حصلللب، لان سللل سلللمح ا إنشلللاء والالٍف إقل ملل  لللد إض ان الرل ضشلللكب 

 "إس اا ب". ب نامجاا اليولي وادضدًا م ان ًا باليس ة لل
أما را أ الوزراء ال م يل السلللاب، نفرالل ب ي ت، فقد لصلللف االوفاق بأنَّه "نصللل  

والالف إقل مل  للد إض ان"، ل"فشللب ذرضط سلل اسللل إلض ان"، ل" لل بة قا لل ة لجاود بياء 
 لالكومة نري امو".
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 الصين وروسيا تح ران من التداعيات: 
 بدء الخطة العملية التفاقية أوفوس

 ابتسام الشامي : بقلم
صين و لق   ضي الواليات املتحدة األمريكية إل  طة تطويق ال تم

تحديات أمنية لهاح وما االنتقاه إلى الشتتتق العملي من اتفاقية أوفوس 
ستتوى محطة جديدة من محطات عستتكرة البيئة االستتتراتيجية للدولة 

 ملكانتها العاملية.  طيرًا نها تشكل تهديدًاأالتي ترى 
 نحو املزيد من التسخين

 لالظة س اس ة فارقة، ضكاد البالم ضيقل، مباا إلى ح ب عامل ة ثالثة ربط ا 
يفلسل ا ألل ان ا، اروأت الوالضات املرالدأ األم ضك ة فرح برطورات الص اع ال لسل األ

الص ط، لببد واضوان لبال  الص ط الجيوبل لوال ضط الدلل املشايفلة  ج اة جدضدأ  ّد
ا   اف  إ أمي   ي لانيطط ىلع بك ط والدض اليفوذ الص يل، وف  لوسل الاا لصّد

يفالق مسار الر جمة البمل ة الوفاق ة إمط خالل  لالاادئط ط الايدي  ميطقة املال
"أللوس"، ا وطور خط   ضؤن  إلى نواضا الرصب د األم ضكل لدفط ل أ اليار امللرا ة ا 

ف اا املقضد مط دلل لل ان ا نالو ص اع بال لوابح، مفروح ىلع احرماالت ح ب ويخ ط أ
 ل الدفاع عط نفساا.أمياا أل م ط أ بدافط مط حماضة أالبالم مخرارأ، 

ن اوفاق ة أللوس، س قت البمل ة البسك ضة ال لس ة ا ألل ان ا ألىلع ال غم مط 
ن وصم م لانيطط ىلع الرفب ب البملل ل يودما ا مذا الروق ت، أال إببدأ أنا ، 

األم ضك ة ما  ة ا وط  ، بيود اسر او ج راا لألمط  ن الوالضات املرالدأأضبيل 
القومل، الرل و ط الص ط ا قاامة الرادضد الواجال الربامب مبه، ببدما ن عت ا 

لل ان ا، لمل الرل و باا االسر او ج ة ذاواا أ باد رلس ا ع   وورضطاا ا إعمل ة 
 مط الرادضد الص يل. ن بمسروى أقبإا داا أ الدلل املاددأ للا مية األم ضك ة ل

 اتفاقية أوفوس
ال ا أ األم ضكل جو باضدن،  إلدارألىلع خلف ة ال ؤضة الالالمة لرلك االسر او ج ة 

لنقب الرالدي إلى ب لراا االسر او ج ة  مط مدد  ل بت خطط وطوض، الص ط عسك ض 
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قطاب والرب ف ه األنغالاا عط الرطلط لبالم مربدد إاحرواء نفوذما اآلخذ بالرباظم ل
، لىلع مسروى لوكيولوج   لعسك ض  ضيسجم لقوواا املريام ة اقرصادض  مرقدم  موقب 

والالفاواا الدلل ة لن الاواا االقرصادضة. لباذا املبيى فإن اوفاق ة أللوس، الرل و م 
ط القومل ال عامب مقعقع لألمإإلى الوالضات املرالدأ األم ضك ة، أسر ال ا لب ضطان ا، ما مل 

الص يل بما والمله مط والدضات لامية ل ك ط ا املسرق ب الق ضال. فاالوفاق ة الرل ج ى 
ال و   ا ن كة عالقات الص ط ا مال طاا  2021ضلول مط عام أل اا ا إالروصب 

ل أنما والول دللة ل   أ لأسر ال ا مط ن ضك اقرصادي إلى عدل إاالسر او جل فالسال ل
وجال االوفاق ة لمل "والالف دفاعل" لأميل يفوضب املدى مف دنى خصم. ا الالد األ

م الوالضات املرالدأ لب ضطان ا غواصات ب ط الدلل الثالث لما ج ى الرب ضف عياا، سرقّد
  عيه لب مط لانيطط لليدن نولضة بركيولوج ا مرقدمة إلى أسر ال ا، ملواجاة ما وب ّ 
 دي لالاادئ"."بالروسط البسك ي الص يل ا ميطقة املال ط ط الاي

للسالم  "خط  ًا عالن عياا، وقوض  لانت الص ط قد رأت ا االوفاق ة لالظة اإل لإذا
  ار بالجاود ن ضؤدي إلى "وفاقم س اق الرسلح" لاإلألاالسرق ار اإلقل م  ط" مط نأنه، 

"م اس ماا الدلل ة مليط االنرشار، فإناا رفبت مط سقف مااجمة االوفاق ة ىلع  وء 
س وع املا ل ا قمة جمبت ا الوالضات املرالدأ الرط  ق ة" املبلط عياا األ

األم ضك ة ال ا أ األم ضكل جو باضدن، لرا أ الوزراء ال  ضطانل رضشل سوناك، لرا أ 
الوزراء االسر الل أنرونل أل ان ق. فقد لشفت القمة الثالث ة عط وفاص ب جدضدأ حول 

ن وقلد أغواصات وبمب بالقوأ اليولضة. ح   ج ى االوفاق ىلع خطة وقلضد أسر ال ا ب
لدى لب مط أم ضكا  لانيطط لان   ا بثالث غواصات أم ضك ة ذات دفط نولي، موجودأ حص ًا

عط إنشاء أسطول جدضد مط الغواصات الاجوم ة، لضشمب اسرخدام  لب ضطان ا، ف اله
ة. لمط مم قات مذا الط از مط مفاعالت نولضة ويرجاا ن لة "رللق رلضأ" ال  ضطان 

سر ال ا للم أ األللى ا وارضخاا مط أسطول، ومك ط  افة س عة ح لة األإالغواصات، 
لما ج ى االوفاق خالل القمة الثالث ة ىلع ودرضال جيود مط  ووج ه   بات عاب أ للقارات.

"ب  ت" الواقبة السرق ال قاعدأ  ، ا قواعد للغواصات اليولضة، وما دًااألسر ال ةال ال ضة 
مط عام  الغواصات األم ضك ة لال  ضطان ة الباملة بالطاقة اليولضة اعر ارًا أسر ال اغ ب 
 ثالث غواصات مط يف از "ف  ج ي ا". 2030ن ورسلم لان   ا عام أ، ىلع 2027
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 ردود الفعل
سر ال ا بغواصات نولضة، سارعت الص ط إلى أعالن عط وفاص ب خطة وقلضد لمط اإل

دانة ما لصفره "الط ض، الخايفئ لالخط " الذي وسلكه الش الة امل  مة ب ط الوالضات إ
املرالدأ لب ضطان ا لأسر ال ا. لقالت لزارأ الخارج ة الص ي ة ا ب ان لاا، إن "صفقة 
الغواصات األم ضك ة األسر ال ة ال  ضطان ة ويراك مبامدأ عدم انرشار األسلالة اليولضة". 

"ع قلة جاود الالد مط بل لص ط ا األمم املرالدأ الاللفاء الغ ب  ط لما اوامت ببثة ا
 انرشار األسلالة اليولضة".

ر خالل مشارلره ا الجلسة بدلره لزض  الخارج ة ال لسل س  غل الف لد، حّذ
للمؤوم  الرأس سل للال لة الدلل ة "مال و رلس ا" ا موسكو، مط أن "اوفاق  االفرراح ة

 لوس س ؤدي إلى "مواجاة وسرم  لسيوات" ا آس ا".لأالغواصات  مط والالف 
ن خطة الرقلد بالغواصات ألا لقت لشف ف ه را أ الوزراء االسر الل، عط 

"أل   اسرثمار ا  ، م  رًامل ار دلالر أم ضكل ىلع مدى ثالث ط عام  243ف بالده سركّل
خ  اء لمالللون  يف ح القدرأ الدفاع ة ألسر ال ا ا لب وارضخاا" بمرطل ات دفاع ة،

 س اس ون اسر ال ون عالمات اسرفاام حول الخطة. 
مط اآلراء  " األسر ال ة، ا مقال، عددًاSMH، جمبت صال فة "اإليفارلا مذا 

امليرقدأ للرالالف األميل، لالكلفة املال ة امل وفبة للصفقة. للرال سر فانل دلرضك، أن 
ط، مو أم  وغذضه الدعاضة الرل وقودما "حرم ة الال ب" مط ن ضكيا الرجاري ال ا سل، الص 

"ا  الوالضات املرالدأ، لمذا ضصال ا مصلالة لانيطط، لل أ مصلالة لان   ا"، م  ف 
الوقت نفسه، مياك لب األس اب الرل وجبب أسر ال ا راادأ ا ميطقريا للسالم الذي 

مط خالل البمب املياخل الربالنل  والق، مط خالل الربل م لالصالة لالرجارأ، لأض  
"لان لدضيا خ ار، مفاده أن نكون قوأ غ   حقب ة مط أجب الخ  . فلماذا  لامل رك "، مرساااله 

 ال نر به؟".
بدلره، قال سر فط غل إن "را أ الوزراء األسر الل الساب،، سكوت مورضسون، قدم 

لأ اد  ال لالفوز ا انرخابات أخ ى".مذه ال طاقة الجامالة ملالاللة مقضمة حقب البم
أنه "لسوء الالظ، لاف، حقب البمال، ىلع ذلك. لاآلن، أسر ال ا عالقة مط مذا الكأس السام: 
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إعطاء ن ك ىلع ب اي للوالضات املرالدأ، لمصادرأ اسرقالليا، لن اء أضدضولوج ة الال ب 
 البامل ة الثان ة". 

الغواصات وج ي بركلفة مذملة، لكط  أما باري النغ، فقال، مط جاره، إن "صفقة
أسر ال ا لألسف ل أ لدضاا حرى ن كة يفاقة وخدم احر اجاواا ا فر أ االنرقال 

أن ما ضج ي خطأ  املرجددأ، لال خطة بيى والر ة للف  انات بس ال وغ   املياخ"، م  ف 
غواصات مل ارات، لكط ال ب ط  املياخ( ضالصب ىلع ل   ، ذلك أن "الرادضد ال ا أ )وغّ 

 والصب، ىلع ج ب مط الذمال".
لا الس اق ذاوه، وساءل ب اضان ماضقمان: "ماذا سيفبب بثمانل غواصات زاادأ ىلع 

 الالاجة؟ مب سيالولاا إلى سفط س اح ة؟". 
  اتمة

وفاق ة أللوس، لما إل ه مط آراء خ  اء لماللل ط اسر ال  ط حول إنارأ ما س قت اإل
ن الوالضات أرت الص ط لرلس ا مط وداع اوه، ال ضبكأ سوى حق قة لاحدأ، لمل حّذ

مداد أاملرالدأ األم ضك ة، وسبى جامدأ إلى وورضط املقضد مط الدلل لرالق ، 
 دى ذلك إلى املقضد مط الفو ى البامل ة لصواله أاسر او ج راا لألمط القومل، حرى لو 

 الال ب ط البامل ر ط األللى لالثان ة، االسرثمار ن بإمكاناا لما اأإلى الال ب. لمل وبرقد 
 ا نرااج ح ب عامل ة جدضدأ، لرث  ت مكانراا البامل ة اآلخذأ ا الر اجط لاالنالسار.

مم ره، فالرى الذضط أالرشك ك األم ضكل ا االنجاز ال لسل ا باخموت ال ضغلل 
للقوات ال لس ة  ناا سركون ميطلق أ أقّ لامم ة اسر او ج ة، أرددلا ان املدضية ل أ لاا 

ن أ لل ان ة، لمذا ضبيل عمل  لرالق ، املقضد الرقدم لالروغب ا عم، الجغ اف ا األ
ن إمدافاا ا البمل ة لأرلس ا والق، 

لان ذلك بكلفة عسك ضة لبش ضة 
م وفبة، لمل للفة ال ودفباا رلس ا 

لل ان ا لالدلل الغ ب ة أنما إلحدما ل
ة الرل ورابط الرطورات امل دان ة الداعم

رق ا  لوشامد مفخ أ سالحاا ضالت
  وون املبارك ا باخموت لغ  ما.أ
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 تسخين العالقات بين السعودية وإيران 
 ىلع االستراتيجية األمنية إلسرائيل يشكل تهديدًا

 حسن سليمان: و جمة لإعداد
طا األوراق  حدث عن التحوالت وأستتتبو   تلوأستتتبو   حُ ِل نحن نت

نفاس. ا ه مام أعيننا بستترعة تقطع األأالعامليةح الخطوات التي تحدث 
 الوتيرة تستتتوجب منا تغيير ليس ،قط رأينا بما يحدثح بل تغيير أيضتتًا
زاوية نظرتنا. إن إستتترائيل إل أوا ر الشتتتتاء ال تشتتتبه إلى حد بعيد 

سبيل املثاه صف الخريف ىلع  سرائيل إل منت سا لكن  حإ سرائيل لي إ
 سوى حلقة صغيرة إل السباق.
لصليا، ماذا سيرذل  مط األس وع الثانل مط نا   إذاعيدما نصب إلى نااضة السية، 

م مب أاإلض ان ة ب عاضة الصلل ط؟  -آذار؟ مب سلليرذل  الصللفقة الدبلوماسلل ة السللبودضة 
صوارضخ الخارقة لس عة الصوت ال لس ة ىلع ألل ان ا؟  ربما نرذل  ماذا ل أنرذل  مجوم ال

حصللب( صلل  الة ضوم االثي ط، عيدما وفرح األسللواق املال ة ا الوالضات  إذاسلل الصللب )
لانت الالكومة الفدرال ة ويقذ مودعل بيك لادي الس ل كون  إذااملرالدأ مط دلن مب فة 

 .الفانب؟
حداث الثالثة مذه سلللركون لل أ مط مانط ا الط ض،، مط ميظومة ألسلللط، األ

بشلللكب ألث، بكث   مط و لللاف  ظ لد بالصلللدفة ا وقوضم  باألخ ى أالواحد ةم و ط
السللية. ل ف؟ باذا املبيى سللر لل ف يفبم  للبٍف مؤسللسللاول لاسللر او جل مرقاضد 

 للوالضات املرالدأ لحل فاواا.
 نصيحة أوباما لبلطجي الحي

ألث  ا ال  ان حول اسللرلياد البالقات   ن نق ر ما الذي لان مدمشللأمط الصللبال 
وه، أل بشلللكب عام ال عاضة الصللل ي ة غ   أ: نفأ االوفاق، مفاجلإض انب ط السلللبودضة 

املسلل وقة الرل وقف لراءه. وبرمد اإلجابة بشللكب نلل ه لامب ىلع القالضة الرل ضيظ  
  مياا.
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. فقد دعا 2016نفأ مذا االوفاق ضذل نا برصلل ضح صللادر عط باراك ألباما ا البام 
"وقاسللم امليطقة مط اإلض ان  ط". للم ضكط مط الصللبال مب فة  إلىح ياا السللبودض ط 

ح اء أالسلل اسللة، لان ألباما م نللد نلل اب ا  إلىن ضدخب أضالااه مذا. فق ب إمصللدر 
نللل كاغو. مامره لانت  لللمان الادلء ا امليايف، املب لفة بالبيف. يف ضقة لاحدأ 

، ألباما لان قد أص ح ضب د 2016عصابات الشوارع. ا سية اليار ب ط  إيفالقلانت لوقف 
ب ميانللدأ رؤسللاء البصللابات بأن ضكونوا لاقب  ط،  الكث   عط البالم الخارجل. لكيه ف للّ

 لوقاسم ميايف، اليفوذ.
ا  إض اناالوفاق اليولي مط  أناىألباما حمب اقر احه مذا إلى السبودض ط عيدما 

الالل ضجرمبون. سلللواء لانت مياك  ود ذلك، بلطج . سللل ط سللليوات بب2016رب ط البام 
ب ط  1939حول ميايف، اليفوذ )ربما مط اليوع الذي وم ووق به عام  ب لوولوالت سللل ضة

فإن مذا االوفاق ض مط ن ل  لاحدًا ىلع األقب: الو ط ال امط.  ال،رض ير لب لمولووود( أم 
س ش ق األل ص اعات ا ال سيوات مط البداء الذي غذى ال سبودضة عط ببد  ط، ويازلت ال

 املبار ة اليشطة لروسط اليفوذ اإلض انل. 
 بن سلمان طعن الواليات املتحدة

ا السللير ط األخ  و ط املؤنلل ات حول امرمام سللبودي مرقاضد ا وغ     تلث 
د ن ضيرخال لل ااسللة. لقد وبّاأدانة للل الباد السللبودي ق ب إالوجاة. جو باضدن ل ر 

سلللمان ىلع قرب جمال خانللقجل، لعقل السللبودضة عط الشللبوب. بمباق ة مالمد بط 
صللال ح ا السللية الثان ة ىلع وول ه ميصلل ه، ذمال إلى ال ضاي ملصللالالة األم  . لكط 

سك ي  سلمان ل ط  ص   ىلع ذلك، بط  س ا  ببد لقت ق صب مط رل ا ظا ه، عيدما او
عط "إعادأ  أعلطط مليط انخفاي أسلللبار اليفط. الوالضات املرالدأ ذملت. ال  ت األب 

 عام  75وق  م" البالقات األم ضك ة السللبودضة. الاللف االسللر او ج ة الذي ض لغ مط البم  
 بدأ ضراالى. 

بداء االمرمام الخاص لبمل ة وفك   للل إلر يا ح ياا: "ضجال ىلع اإلسللل اا ل  ط 
لان ض ضد إلالاق الاقضمة االسلللر او ج ة بالوالضات املرالدأ لحلفاااا،  إذاالباد لأمدافه. 

ص ط ملبء  س ا لال ش ق األلسط؟ مو ض ضد دعوأ رل سر او جل ضروقبه لل سرق ب ا فأي م
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الف اغ؟ مب مو مسلللربد لرخصللل ص مكان م لقي إلض ان ا الرقّمص الرالل مط عالقات 
 القوى اإلقل م ة؟". 

نه أل اا نااضة األسلل وع املا للل: للل الباد صللال ح مذه األسللللة ومت اإلجابة ع
 ضد دعوأ رلسلل ا ض ض ضد إلالاق مقضمة اسللر او ج ة بالوالضات املرالدأ لحلفاااان لمو حق 

 لالص ط ملبء الف اغن لمو مسربد لرخص ص مكان م لقي إلض ان. 
إسللل اا ب أخطأت ا فام املبادلة. لخطأما لم ض دأ ألل مط أمأ، بب ق ب عقد 

مط إضاود باراك، القمط، ا األضام األللى مط الال ب األمل ة السلللورضة. عيدما لزض  األمط 
وي أ بسقوط فوري لل ا أ السوري بشار األسد. ا ذات الوقت، رفبت إس اا ب لرف اا، 

 مط ضكون ضده البل ا ا سورضا.  نه ال ضغ   ن ل أىلع األقب لما فام 
   بمباق ة األسللد ىلع اسللرخدام األسلللالة ده الشللاو اجط باراك ألباما عط وبّا

زالة األسللللالة الك م اا ة عط األرا لللل إكاذبة "الالك م اا ة، لاسلللرجاب مل ادرأ رلسللل ا 
سورضة". "اإل سد، لفرح ال اب أمام ما مي ط جدضدضط ب ط نا  الف ات ال زالة"  مط بقاء األ

د إض ان، لكياا أقيبت لال ال  األب ط املروسلللط: رلسللل ا لإض ان. إسللل اا ب بالط ط لم ُو 
 نفساا بأن مياك أساس إلنجاز أعمب مط فالدضم   بوو ط.

 إلى أين تصل الصواريخ الخارقة للصوت الروسية؟
الير جة غ   اليااا ة لبدم الفام االسلللر او جل مو حلف عسلللك ي فبلل ب ط 

عالن سفارأ إ لأض   رلس ا لإض ان. يفاا ات إض ان ة وساعد رلس ا ا وخ ضال مدن ألل ان ا.
"، 35نه وم الروق ط ىلع صفقة ن اء إض ان ة لطاا ات "سوخوي أإض ان ا األمم املرالدأ 

 األم ضك ة.  F-15املوازضة ال لس ة )غ   الكاملة( لطاا ات 
ن رلسلل ا ُو سللب إلى إض ان أسلللالة غ ب ة أمصللادر ا لانلليطط  لقد زعمت مؤخ ًا

، مط أجب "ميدسة عكس ة". ىلع م  سي ط مرطورأ و لاا األلل ان ون ا م دان القرال
 البقوبات، اإلض ان ون نجالوا ا ميدسة عكس ة ألسلالة غ ب ة. 

بي ة والر ة للطاقة ا ألل ان ا. إنه  أيفلقت رلسلل ا صللوارضخ خارقة للصللوت  للّد
ص ط وفّوق س ا لال س عره لوط  قاوه. وملك رل س ال  ىلع   ملالوظ  سالح ماد د جدًا، ب

الوالضات املرالدأ ا وطوض  الف ط صللوول. ل أ مياك حرى السللاعة لسللااب دفاع مط 
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مذه الصللوارضخ. ماذا سلل الدث إذا زّلدت رلسلل ا إض ان بصللوارضخ ف ط صللوو ة، أل أعطراا 
 ن والّسياا فقط. أالركيولوج ا؟ إض ان وقعم ميذ مدأ يفوضلة قدرأ ف ط صوو ة. ضمكياا 

وطور بدامةه ح للورًا  ، لملدخب إلى الشلل ق األلسللطإناا و ،لا اليااضة الصلل ط
اقرصلللادض ، لكط أض للل  بالردرضج لجودًا عسلللك ض . إناا ا ميافسلللة عامل ة خط  أ مط 

سبودض ط لاإلض ان  ط. الوالضات املرالدأ، صالالة ال صيباا م ال  ت األب ط  لأدمشت ا 
ص ط"، لكياا بالط ط م و طةأأعلط  ص ي ون لال لس  ن املصالالة "غ   م و طة بال جدًا. ال

بب ا  قب مث  لن للقل،.  حال بام، إن لم ن ما مم موايفيون غ   م  با ا "حل" أل
 الالق قة ملاذا ال نقول مقلقون جدًا. 

س اا ب. لمو ثق ب إلى ثق ب ضخ م اآل بٌِّظ سر او ج ة األمي ة القوم ة إل ن ىلع اال
 حد ضكفل لر  ض  سجال قومل حول املسرق ب. 

 
 يوآف فارني –موقع غلوبس                                                                                                          
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 حا،ة نووية.. حا،ة حرب وحا،ة الهاوية
 حسن سليمان: و جمة لإعداد

تواجه إستتترائيل مجموعة فروف التي ال ستتتابق لها واملحفو،ة  
باملخاطر. إل الوقا ال ي تتمرفز إيران ىلع الحا،ة النووية والستتتاحة 
الفلستتطينية ىلع حا،ة التصتتعيد الواستتعح إستترائيل نفستتها تستتريع 

 مسرعة نحو حا،ة استكماه تشريع مصيري إل نظام حكمها. 
س ون الثقة لقد ض اميون بالس   ىلع الالافة، الرل أعداء إس اا ب ض اق ون ب  ى، لضكر

س ر باا وصب د لاسط لربما ح ب. اجر از الالافة الرش ضب ة مط إس اا ب الالال ة إلى ولك 
الرل ال نب فاا م و ط بق ار حكومة إس اا ب فقط. لكط ا مساحة مربددأ الجوانال، 

للروقف، لالرالدث لالرفك   نه لم ضفت األلان إلح   ضكون مص   إس اا ب ىلع املالك، ف
 ق ب الب ور لق ب مالضة الفو ى. 

ن إض ان ورم لق لدللة حافة نولضة، ح   ضفصب أا الفر أ األخ  أ الرقدض ات ب تلث 
الق ار. مطلوب اثيل  –فقط ب ياا لب ط والق ، قدرواا الالال ة لالرسلح بالسالح اليولي 

مط الق ار لحرى وخص ال لم ات لاف ة ملواد انشطارضة أللل قي لة. قد   عش  ضوم
باإل افة  ضسرغ ق وصم م السالح لو ل  ه ىلع صارلخ أل قي لة سية أل سير ط أخ ض ط.

مظلة نولضة  -إلى الالافة، ضيرظ  إض ان لاقط جدضد سرالالل ع وره لالوصول إلى الادد 
فط البداا ة ا امليطقة لخارجاا، للذلك والمل اليظام مط الرادضدات، لوسمح له بد
. باإل افة إلى الرادضد اليولي، وظا  البدضد - وشك ب وادضد لجودي ىلع دللة إس اا ب

نه إذا أن أعليت أمط الوجوه املسرق ل ة األخ ى مط مساحة الالافة: السبودضة س ، 
األخ  أ لل ضاي  يفساا )لالرفامماتبسررسلح به  اناإحصلت إض ان ىلع السالح اليولي، ف

مط يفا ان لط وغ   ذلك(. الوالضات املرالدأ الرقمت ميط إض ان مط امرالك السالح اليولي، 
ن نفذوا ميالرات اناا سرفبب لب ما مو مطلوب مليط ذلك، لالدللرأإس اا ب أعليت 

ن والسم ق ارما ب ط الفاادأ املروقبة مط أىلع إض ان  لويس قات لربقضق مذا الس يارضو.
از الالافة إلى السالح اليولي لب ط خطورأ لمبقول ة املخايف  ا الط ض، إلى مذا اجر 
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الادد لإلى ما ببده. إس اا ب، مط جان اا، وسربد لألسوأ، لربما ا املسرق ب الذي ل أ 
 ب ب د. 

ا السية األخ  أ ظا  ودمور أميل ىلع الساحة الفلسط ي ة، مصدره غ ق السلطة  
الفلسط ي ة ا أفول حكم مالمود ع اس، لبصبود ج ب ناب لم ضب د االنرفا ة، 

 بفقدان األف، ليف ض، س اسل مسدلد.  بالرال ضط لمواصلة الص اع لالقرال، لأض  

عمل ة مسرم أ، "لاس  األمواج"، إلح اط  ضخوي الج ش اإلس اا لل 2022ميذ مجمات آذار 
مجمات  د االسر طان اإلس اا لل  ن ا ال فة الغ ب ة ضيفذلنوالاجمات. ن ان مسلال

لقوات الج ش اإلس اا لل لىلع مالالر الط قات، لضااجمون قوات الج ش اإلس اا لل 
ىلع  ال زالت القدس وشكب بؤرأ مرفج أ للاجمات لالص اعلخالل عمل ات االعرقال. 

يفاره ورلقى إس اا ب إالالساب الدموي ضطول، ل مط  الس ط أ ىلع الال م القدسل.
ملة قر ب لج ضح لآالد  ،ثمطالن مط جان ام دفبوا ولالفلسط ي  ة لمؤملة، مجمات صب

الص ف )الفصح، ضوم االسرقالل، ضوم القدس،  – ال ب طع اد أاملبرقل ط. ق  ب نا  رم ان ل
ن الساحة ىلع حافة املواجاة الواسبة، بما أ( ضقداد الرقدض  لا املقابب ضوم اليك ة

 ا ذلك إمكان ة االنقالق إلى داخب أرا ل إس اا ب، لما حدث ا عمل ة "حارس االسوار". 

مجلأ األمط اجرمط م و ط ملياقشة الو ط ىلع مذه الساحة، لفقط بردخب الوالضات 
األمي ة  -إدانة لل أ بق ار  د إس اا ب. الق ادأ الس اس ة املرالدأ وم االلرفاء بإعالن 

للوالضات املرالدأ للذلك ملص  لاألردن، ميشغلة ا مساعل للراداة ق ب لقوع الكارثة. 
ودفط حكومة إس اا ب مط جانال بس اسات وسبى إلى الراداة لإدارأ الص اع، لمط جانال 

 الافة، ضيرظ  مياك أض  الفة إلى ثانل إلى س اسات وصب دضة وسبى لالسم األمور. إ ا
 م ضروسط ا ال فة ال وصب د لاسط إ اا، بما ا ذلك ا قطاع غقأ لميه، لأض  

ض وسم لجه املسرق ب: ووس ط و و ال قوات الج ش اإلس اا لل الرل  الغ ب ة، لأض  
ثياء غ اب قوات أنغال ضاود ا حوارأ  لعمال إج ام ة قام باا مث  أوسرثم  مياك، 

الش يفة لالج ش اإلس اا لل مط الرواجد مياك، دعوات ملالو الق ضة نالت دعم مط لزض  
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ل    )حرى لو و اجط ببد ذلك(، مجمات املسرويفي ط ىلع قوات الج ش اإلس اا لل، 
م  الج ش ألصبود لزض  لأع اء لي ست إلى اليقطة االسر طان ة أب رار، مط خالل انرااك 

 باعر ارما ميطقة مغلقة. 

ت إس اا ب باقأ أر  ة س اس ة ال ساب، لاا، ا نفأ الوقت، ا األنا  األخ  أ مّ  ا
م لقما حملة وش ضب ة س ضبة لعدلان ة لرغ    م قان القوى ب ط سلطات الدللة. 

م ذلك لإصالح ق اال إلعادأ القوأ للشبال، للكي ست لإلى الالكومة، ب يما الالكومة وقّد
لر ل ق جم ط صالح ات الالكم ب د  سلطوض  انقالب  مبار و مذه البمل ة ض لن ف اا

الالكومة، لالرل و دأ برس  أ الجااز الق اال، مط أجب الالكم بال ق ود. حملة الالكومة 
اة السركمال الرش ضط ا الدللة الشا ضة للكي ست لورقدم بس عة نالو الس ضبة موّج

ة الالافة الالال ة ظا  لجه: مذه الالافة، الرل باإل افة لاا ضيرظ  لاقط جدضد. مط مساح
انقسام اجرماعل ضروسط، عيف لوال ضط ضرقاضد، ودمور اقرصادي س ضط، ع ااط لرسااب 
القرصادض ط ل ار، مط قطاع الااي و ك، عياص  ضخدمون ا االحر اط بميظومات رأس 

مط جانال اإلدارأ  الال بة ا الج ش اإلس اا لل، والذض ات مط ضاود الشرات لأض  
ضة إلس اا ب رؤساء الوالضات املرالدأ لّد ألث  أحدة ا لانيطط، الرل ضر أساا األم ضك 

 ىلع االيفالق. 

حرى اآلن، ض دل أن قادأ القخم الرش ضبل نالو وجالز الالافة ضرجاملون لب مذا، لضلومون 
املبار  ط لبدم ق ول نرااج االنرخابات للب اليرااج السل  ة، راف  ط الروقف "للو 

بطاء ا اإلصالحات لالدخول بددأ مط االارالد ودعو إلى اإلرلاحدأ". أصوات ملدق قة 
ا مالادثات بما ضرواف، مط املخطط الذي اقر حه ال ا أ إسالاق م وسوغ، لكط 

يرظ  الرل واإلس اع نالو الالافة الرل خلفاا الاالضة  مو ًااملفاوم الذي ما زال سااد
 إس اا ب. 

لأ أعداء إس اا ب مط يفا ان إلى ب  لت، لضف حون. الدللة الصا ون ة لا الخارج ضج
وشكب الرل رصدعات الانرف ت ىلع نفساا بباصفة انرالارضة، لظا  ا ج شاا 
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ىلع لظ فره، قواوه الرل وسرثم  ا الساحة الفلسط ي ة ال ضرم ووج ااا إلى  وادضدًا
لدعم الدللل لاا ا انخفاي. ف، لابُ عداد لال ب مالرملة ا ل يان، اقرصادما َ اإل

قيوات الدعاضة "ملالور املقالمة" قد يف حت بالفبب دعاضة "ب ت البيك وت"، الرل وؤلد 
م ط البام للالقب الله، حسط نص  الله، وي أ أال وشاد األ بف املش لع الصا ونل، ل

عداااا ال ضيذر فقط برالدي ىلع املدى ال ب د، بب أن و امل إإس اا ب عاماا الثمان ط. 
ىلع خط  فبلل: نا ة مرقاضدأ ألعداء إس اا ب لرالمب املخايف  لالس   ىلع الالافة، 

ل مب لة "الج د الصلال" أالرل ا نااضراا سوء وقدض  لوصب د. سواء ح ب ل يان الثان ة 
الوصول إلى وصب د لاسط  ا مكذا، بالخطأ، مط دلن أن وقصد األيف اد ا ال داضةراندلب

 اليطاق.

لب لاحد مط الرالدضات األمي ة الرل ا الخارج، اليولي اإلض انل، الرصب د ىلع الساحة 
الفلسط ي ة لالرادضد مط الشمال، مبقد بما ضكفل لجذب االنر اه الكامب للقادأ ا 

لاح الكث  ضط إس اا ب، عيدما ضكون لب ق ار أل فبب أل إغفال مسألة مص   لعيدما وكون أر
لمسرق ب ال الد ىلع املالك. للكط، املجلأ الوزاري املصغ  للشؤلن األمي ة لالس اس ة، 
الذي لم ضجرمط، قل لون مم مط لدضام وج بة أمي ة مامة، لمط املشكوك ف ه أن ضرمكط 
أي ميام مط وخص ص الوقت املياسال لدراسة مربمقة للق اضا األمي ة املط لحة. ببد 

ق الالكومة بشكب أساسل ىلع "اإلصالح ىلع وول اا ميص اا و ّل حوالل نا ضط
 الق اال"، بال  لرأ ىلع حساب الرالدضات األمي ة املق لة.

مامه مساحة غ   أالواقف ىلع حافة ال اب ضرواجد ا لاقط لاحد، مب لد لمبلوم، لكط 
ن أفة إلى ما ببدما ضمكط مام ناظ ه لبب اا مخفل. اجر از الالاأمبلومة، بب اا م ال 

ن حكومة أل باالنقالق مط دلن إدراك ذلك. ا مذا الوقت، ض دل أضكون بق ار لاعل، 
إس اا ب ويدفط مس عة نالو مالضة وش ضب ة لوسبى إلضقافاا ق ب اجر از حافة الرصب د 
الواسط مط الفلسط ي  ط. ا نفأ الوقت، إض ان أص الت دللة حافة نولضة، ق  ب اوخاذ 

ا القدس. مساعل لث  أ وسرثم   ار ا يفا ان ضسروجال اوخاذ ق ارات صب ة أض  ق 
م  عط اوخاذ ق ار للرقدم نالو السالح، لكط مذا الق ار س رخذ ا نااضة األ إض انا ردع 
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ا يفا ان. الرصب د ىلع الساحة الفلسط ي ة م و ط برص فات الجان  ط، لإلس اا ب 
 . سل  ل أ لزن ل    ا مذا، إضجاب 

ن اجر از حافة الرش ضط مط إس اا ب الالال ة إلى ولك الرل ال نب فاا م و ط بق ار حكومة إ
إس اا ب فقط. ا مساحة مل لة بالرشب ات، لعيدما ضص ح مص   إس اا ب ىلع املالك، 

 لم ضفت األلان ببد للروقف لالرالدث لالرفك   ق ب الب ور لق ب مالضة الكارثة.
آساف أوريون )باحت فبير إل معهد أبحاث األمن القومي والرئيس السابق للواء  –القومي معهد أبحاث األمن 

 االستراتيجية إل الجيش اإلسرائيلي(
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فمة القضاء الخارجي لرياض سالمةامح  
  

ها   ماع ماء املستتتلمين اجت ية إل تجمع العل ئة اإلدار قدت الهي ع
السياسية إل لبنان واملنطقة وصدر عنها األسبوعي وتدارسا األوضا  

 البيان التالي:
 
 

 
 

 

 

 

مب ليا نيرظ  أن ضأول الق اء الخارجل ل الالم مط أساء لالقرصاد ا ل يان للان س     
ا ودمور البملة الويفي ة للانت ميدساوه املال ة ل ست إال ساو ًا لرغط ة س قات ل  ى 
لوا ب   اا ل له لألعوانه للبدد ل    مط الس اس  ط، نرميى أن ضسف  الرالق ، عط 

األموال الرل نا وما؟!! ألم ضكط مط األف ب أن ضالالم ميذ لشفام مقدمة السربادأ 
اللالظة األللى الرل بدأ مباا انا ار البملة الويفي ة لبدت و ان   اإلفالس للدللة 
الل يان ة لعجقما عط سداد دضوناا سواء الداخل ة أل الخارج ة، فلبله ما ليا لصليا إلى 

 الو ط املردمور الذي نالط عل ه ال وم؟!! 

ا وجمط البلماء املسلم ط نبر   أن بداضة مالالمة رضاي سالمة لاالدعاء عل ه مط  إنيا
ق ب الدللة الل يان ة مو خطوأ ا االوجاه الصال ح نأمب أن وصب إلى اليرااج امل جوأ 

 لُضياط اللثام عط لث   مط االنراالات الرل أدت إلى ما نالط عل ه ال وم.
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الراج إلى و اف  الجاود النرخاب را أ جدضد إن الو ط الصبال الذي ضب شه ل يان ض
للجماورضة ليف ح الثياال الويفيل لر ن ح الوزض  الساب، سل مان ف نج ة ضجال أن ضفرح 
لوأ ا جدار الربيت الذي ضمارسه ال بط لاللجوء إلى الالوار لمقدمة للروصب إلى 

الدسرورضة  وواف،، لإذا لم ضالصب مكذا حوار أل لم نصب إلى وواف، فليالركم للبمل ة
لل يرخال مجلأ اليواب مط و اه األلث ضة مياس   بغط اليظ  عط االنرماء الطاافل 
للميرخ  ط، ف ا أ الجماورضة مو را أ ال الد للب الل يان  ط ىلع اخرالد انرماءاوام 
الطااف ة لاملذم  ة، لمو الوح د الذي ضقسم ىلع الالفا  ىلع الدسرور لبالرالل فإن 

إبداء ال أي ا مط مو األنسال لاذا املوقط لالو ط ا ال الد لم ضبد  للجم ط الال، ا
ضالرمب املقضد مط الرسوضف لاملمايفلة خاصة ببد وجالز الدلالر األم ضكل عر ة املااة ألف 

 ل  أ ل يان ة.

إن تجمع العلماء املسلمين وبعد اجتما  ايئته اإلدارية وتدارسها لألوضا  ىلع 
 واإلقليمية يعلن ما يلي:الساحتين املحلية 

ضيوه وجمط البلماء املسلم ط ب دء مالالمة رضاي سالمة لضدعو للروسط ا  أواًل:
الرالق قات ملب فة مص   األموال املياوبة لاملا بة لاملشارل ط مط أصالاب املصارد 
لالس اس  ط ا مذه الس قة الك  ى، لضدعو الرجمط إلى إبقاء رضاي سالمة رمط االعرقال 

ذمة الرالق ، مو لمط مبه حرى االنرااء مط الرالق ، لوكل ف ناا ه بإدارأ املص د  ىلع
 امل لقي خالل مذه املدأ بانرظار وب  ط حالم بدضب.   

ضدعو وجمط البلماء املسلم ط القوى املرمثلة بال  ملان خاصة الكرب الك  ى  ثانيًا:
ن  ه ب ي للالوار ووصاله لرالدضد اسم لالسرجابة لدعوأ را أ مجلأ اليواب األسراذ 

ُضَرواَف، عل ه لضيال األلث ضة املطلوبة، لإذا لم ضرواف  مذا الالوار فليذمال لل  ملان لنؤمط 
اليصاب للرخرار األلث ضة مط و اه مياس   لق ادأ امل حلة الصب ة املق لة لنالط ا وجمط 

  ة مو األنسال لاذه املامة.البلماء املسلم ط نبر   أن الوزض  الساب، سل مان ف نج
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ضبر   وجمط البلماء املسلم ط أن االرو اك الذي حصب باألمأ داخب الك ان  ثالثًا:
الصا ونل إث  عمل ة الرفج   ا مجدل ودل لبشكب ل    ىلع أن اليظام األميل داخب 

عام الك ان قد بدأ بالرداعل، لمذا ما دفط بكث   مط املاللل ط الصااضية للقول بأن أم ط 
حقب الله سماحة الس د حسط نص  الله لم ضخطئ ا نظ ضة ب ت البيك وت، فام باووا 
ضروممون أن أي عمل ة وفج   ل   أ سركون مط ل يان للم ضدرلوا ببد أن لب الرقي ات 
لرصي ط مكذا ع وات باوت ا مريالل املقالمة داخب فلسط ط لس  لن األلث  ضوم  ببد 

 ضوم.

ضيوه وجمط البلماء املسلم ط باالوفاق ب ط الجماورضة اإلسالم ة اإلض ان ة لاململكة  رابعًا:
الب ب ة السبودضة الذي رعره الص ط، لضبر   أنه خطوأ إضجاب ة ا مسار دعم الوحدأ 

لالث لات  اسرخدام اإلمكاناتاإلسالم ة لضؤمط إمكان ة الرطور ا ال لدضط مط خالل 
ط أجب الرطور لاإلنماء ال الرقاوب الذي وسبى إل ه الوالضات املرالدأ املرواف أ ا ال لدضط م

"فإن ف ص  لث  أ  األم ضك ة لالك ان الصا ونل، للما قال لزض  املال ة السبودي:
 لالسرثمارات السبودضة ا إض ان سرفرح ببد االوفاق".
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 لتأسيسه 42حفل التجمع بمناسبة ال فرى 
  

ماء   تأستتتيس تجمع العل ية واألربعين ل ثان ل فرى ال بة ا ناستتت بم
املسلمين والخامس عشر من شهر شعبان "يوم املستضعفين" وال فرى 
حة  ما ية الرتحاه رئيس مجلس األمناء إل التجمع ستتت ثان الستتتنوية ال
شيخ أحمد الزينح أقام تجمع العلماء املسلمين احتفااًل حضره  ضي ال القا

سية واالجتماعية وممثلون  عدد من سيا شخصيات ال العلماء والنواب وال
  ..عن األحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

وكلم ا االحرفال را أ مجلأ األمياء سماحة الش خ غازي حي ية، لنااال أم ط عام 
سماحة حقب الله سماحة الش خ نب م قاسم، لرا أ االوالاد الباملل لبلماء املقالمة 

الش خ مام  حمود. لا نااضة الالفب وم وك ضم لال مط سماحة الس د ع سى الط ط اال 
لرا أ الا لة اإلدارضة سماحة الش خ الدلرور حسان ع د الله برقدضم درعٍ وك ضملٍ ع بون 

 وقدض  للفاء لجاودمما امل ذللة ا رفط نأن لحدأ األمة اإلسالم ة.
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 األمناء إل التجمع سماحة الشيخ غازي حنينة:فلمة رئيس مجلس 

إنيا ا وجمط البلماء املسلم ط  
عشيا نرالمب لنرصدى لنواجه 
لنالمب لب مم وب شه األمة 
اإلسالم ة لبالرالدضد ا 
الق  ة الفلسط ي ة الرل نبرق 
لنفرخ  أنيا مط رلاد حملة 
مشبلاا مط املقالمة اإلسالم ة 
ا ل يان لمط املقالمة ىلع 

ي فلسط ط لميالك ا غقأ لا مواجاة اإلرماب الركف  ي الذي اندث  لاناقم لانكس  أر
ىلع أري بالد الشام لا الب اق، للذلك نالط ال وم ا مذه املياس ة الك ضمة الرل 
نشب  بكث   مط البق لالفخ  أنيا ا وجمط البلماء املسلم ط ما زليا ال قم الصبال ا 

ب مش لع قام لضمكط أن ضقوم ل يالئ وجمط البلماء املسلم ط ل عيوان الوحدأ اإلسالم ة،
لط ضكون مص  ه إال الاقضمة لالخس ان، أما وجمط البلماء املسلم ط فألن ممه لحدأ األمة 
لجمط الصف لوجالز الخالفات الفقا ة لالف ع ة ا مفاوميا اإلسالمل البق دي، للذلك 

   لال وجمب  يفااف   لال وجمب  حقب   إنما فإن وجمط البلماء املسلم ط ل أ وجمب  مذم 
وجمط البلماء املسلم ط ال ضصدر ألام  ويظ م ة ألع ااه لال املي وضط والت لوااه، لإنما 
ضالمب مفام م الوحدأ، لض   أفكار الوحدأ لمش لع الوحدأ لمفاوم املقالمة، لمفاوم 

 اخرالد مذام ام لحرى البمب املقالم مط لب يفوااف املجرمط الب بل لاإلسالمل ىلع
 ىلع اخرالد يفواافام.

 فلمة نائب أمين عام حزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم:

وجمط البلماء املسلم ط و جم الوحدأ البمل ة املج ولة بالر ال ة ا ق اضا ل يان  
َلاْعَرِصُموْا ﴿لق اضا املسلم ط امل لقضة ل كون نموذج  لرمقًا اللرقاء املسلم ط ىلع قاعدأ 
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لبالفبب رأضيا أن مذا اليموذج لمط اليماذج اليادرأ ا عامليا  ﴾ِباَلْ بِ الّلهِ َجِم بها َلالَ َوَف َُّقواْ 
املباص  لضصلح ألن ضكون مؤن ًا لمساعدًا لم ب   لمدرب  ىلع أن نكون جم ب  سية 

املسلم ط لن بة ا م لال لاحد لرؤضة لاحدأ لمدد لاحد، مو نص أ اإلسالم ل
لاملسر بف ط ىلع يف ض، الال، إلقامة ن ع الله وبالى ا البدل لوال ض  األري لو ب ة 

 اإلنسان ىلع الصالح.

أن ضجرمط علماء السية لالش بة  ،العنوان األوه الوحدة اإلسالمية ومواجهة الفتنة
بشكب ضومل لأس وعل لدلري لأن ضشارلوا ا الرظام ات لالق اضا املشر لة، لأن 

صدلا لكب أنكال الفرية ىلع امرداد مذه البقود، فاذا أم  مام جدًا لأص اليا ا ضر
ل يان إذا والدثيا عط وجمط البلماء املسلم ط م ان أ، ضرط ق إلى األذمان أنيا نرالدث عط 
الوحدأ اإلسالم ة، لبليا نسمط الكث  ضط ممط ضقولون لكييا ال ن ى الكث  ضط ممط ضبملون، 

ق حق قل للوحدأ اإلسالم ة لمواجاة الفرية، نالط نالراج إلى أما الرجمط فاو رم
 مواجاراا داام  ألناا وطب ب أساا ب ط الال ط لاآلخ .

للذلك لرال ض   ،العنوان الثاني دعم املقاومة لتحرير األرض من الكيان اإلسرائيلي
األري مط جماعة الك ان اإلس اا لل مط الركف  ض ط الذضط ب زلا بط ضقة أل بأخ ى ا 
ميطقريا والت عيوان رفط راضة اإلسالم، لمم مط ألث  املس ل ط لاذه ال اضة لكط عيدما 
ضكون األص ب حا  ًا ا املواجاة فإنه ضكشف املقضف لضسقطه، لمذا ما حصب بالمد 

 االنرصارات املررال ة ىلع الك ان اإلس اا لل، سواء مط خالل مقالمة حقب الله وبالى ا
الله لمط مبه ا ل يان للذلك املقالمة الفلسط ي ة، قليا م ارًا لوك ارًا إذا لان مياك 

عيد ال بط ا ل ب ة املقالمة ب ط املقالمة لالسالح نالط حا  لن ملياقشة  الر اس
يا نموذج  وط  ق   ا الر س م ال ال ي ا مواجاة اإلسر او ج ة الدفاع ة، لأعط 

الك ان اإلس اا لل لاسريقذنا الث لأ اليفط ة لالغازضة بركامب ب ط املقالمة لالدللة مط 
دلن إح اج الدللة بر ب ات ما فبلره املقالمة مط وادضد حق قل لان ضمكط أن ضوصب 

ه اإلسر او ج ة الدفاع ة إلى ح ب السريقاذ الالقوق، فوفقيا الله وبالى بس ال مذ
 امُلالكمة لال اق ة أن نأخذ املكاسال مط دلن أي قط أ دم.
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لمل ال وصلة لرجمط البلماء املسلم ط لضسجب لام  ،ثالثًاح ،لسطين قضية األمة
لان الصوت الوح د الذي لاجه اوفاق  1983أضار سية  17الش د الك    لالوح د ا أنام ا 

أضار، لقد سقط مذا االوفاق بفبب مذا املوقف  17الذل لالخ انة مط البدل اإلس اا لل ا 
  ط فقط، الك ان اإلس اا لل عدل لما واله، الك ان اإلس اا لل ل أ عدلًا للفلسط ي

لل يان  ط للل يان لعدل للب ب 
لعدل للمسلم ط لعدل 
لإلنسان ة، ألنه ض يل ل انه ىلع 
الج ضمة لالقرب لالادم لو لضط 
األيففال لأخذ الالقوق مط 
اآلخ ضط، لب الك ان اإلس اا لل 
قاام ىلع الظلم لىلع االحرالل 
لالبدلان، ل ف ال ضكون عدلًا 

 ة؟ أنا أربأ بألللك الس اس  ط ا ل يان لا البالم ل ف ال ضركلمون لال ضبر  ون لإلنسان
لل ف ال ضيرقدلن الك ان اإلس اا لل؟ لمط ضدعم إس اا ب مط أم  لا لالغ ب ا الج اام 
الرل ض وك وناا داام ، مما وخافون مط مؤالء؟ مؤالء لط ضرمكيوا مط االسرم ار يفوضاله ا 

ب حال آميَّا لنؤمط بأن املقالمة املسلالة مل الخ ار الوح د لرال ض  ميطقريا، لىلع ل
 فلسط ط، لس  قى مذا الخ ار قاام  لمسرم ًا إلى أن ضرالق، اليص  بإذن الله وبالى.

لأنه حدد خ اره  ،رابعًاح يسجل لتجمع العلماء املسلمين أنه ثابا إل محور املقاومة
ا الظاملة لمط مباا مط الذضط ضالاللون ف ي  د ج اة االسرك ار البامل ة،  د أم ضك

ن ليفام لآرااام لف ي خصوص اوام لمالاللة اسرثمار قدرات لإمكانات نبوب 
 امليطقة. 

نالط ع  نا عط س لرنا لسبادويا باذا  و قى مسألران، األللى االوفاق اإلض انل السبودي،
االوفاق، فاو بارقة أمب لربالن دلل امليطقة لأمياا لوطوض  اقرصادما لوبقضق اسرقاللاا 
لخ اراواا الال أ، مذا االوفاق مو   بة قا  ة ملش لع البداء إلض ان الذي لان ضبمب عل ه 
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وا دلل امليطقة لىلع رأساا الك ان اإلس اا لل بالربالن مط أم ضكا، ح   أرادلا أن ضجمب
دلل الخل ج لركون إض ان مل البدل بدل الك ان اإلس اا لل، اآلن باذا االوفاق مط أنه ا 
بداضاوه ق ل ىلع املسار الذي ضسر دل البدل اإلس اا لل بغ  ه، سر قى إس اا ب عدلأ، 

لخط  ىلع لسيجمط البالم  د إس اا ب، لسيقول لكب صاحال  م   أنظ  إلى مذا الك ان ا
اإلنسان ة لىلع ال ش ضة، لمذا لاحد مط نرااج االوفاق اإلض انل السبودي، لبب ال بط 
اسرغ ب ليرم ويرقدلن سابق ، ما القصة؟ ل ف أق لرم؟ نالط لم نيرقد ضوم  إال ببط 
السلول ات لاألعمال، للكييا ندعو دااما إلى لب اوفاق ضمكط أن ضجبب القوأ لالبقضمة 

 مواجاة األعداء الالق ق  ط لألمة، لل أ ف ما ب ييا.لالربالن ا 

ل يان ا ل ط صبال لمياك ميظ ضط أل مياك ميظ لن لث  لن ضرالدثون  األم  الثانل،
عط يف ضقة للالب، عط مخ ج لألزمة االقرصادضة لاالجرماع ة، لاأللث  مم الذضط ضص خون 

يان مط دلن انرخاب را أ، مو ال داضة لمو دلن أن ضقدموا الالب، رأضيا بأنه ال حلول ا ل 
الذي نسبى إل ه، لمشكلة انرخاب ال ا أ داخل ة بالدرجة األللى، ألن املجلأ الي ابل 
موزع بط ضقة وجبب لب الكرب صغ  أ لغ   قادرأ ىلع أن والسم لحدما مط دلن االوفاق 

لر ج ح ال ا أ ألنام مط لرب أخ ى إلنجاز اسرالقاق ال ااسة، لال قدرأ للخارج ىلع ال غط 
درسوا الواقط فوجد ببط الخارج أن جماعرام ال ضجرمبون، فك ف ضمكط أن ضدخب ا 
م ادرأ ثم وفشب؟ لذلك الالمد لله مم قالوا نالط لط نردخب للبجق عط الردخب الفبلل 
ا الداخب، إذن ما مو املطلوب؟ املطلوب أن نبمب مط أجب أن نجد الالب، أما ألللك 

ن بدلر وبط لل لمو ميسجم مط الباجقضط عط اإلو ان ب ا أ لض لن الذضط ضقومو
الربط ب لالف اغ بدضاله فام ضس لون إلى موقط ال ااسة لال ضقدمون حاله، سواء ألان مؤالء 
املبطلون مط الداخب أل مط الخارج، نالط لافقيا ىلع دعم امل نح الوزض  سل مان ف نج ة 

ن أن نبلط، لالس ال ا ذلك أن نر ك الف صة ىلع م حلر ط، امل حلة األللى مط دل
للرفامم مط القوى املخرلفة عليَّا نبلط مب  لل ال ُضقال بأنيا أعليا ق لام، لأنيا لافقيا 
ق لام لأنام لالقوا بيا، لكط لصليا إلى يف ض، مسدلد، للم ضبد مذا األم  غ   املبلط 

ليا إلى امل حلة الثان ة نالط نافط لرالق ، وقدم ا الالوار مط الكرب املخرلفة، فانرق
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لالقب الله لال ا أ ب ي إلعالن املوافقة لالدعم لر ن ح ال ا أ سل مان ف نج ة، لإذ 
بيا ن ى أن ببط الذضط لانوا ضيادلنيا ب  لرأ والدضد امل نح قد أص  وا بصدمة قاولة، 

و ضدلن ملاذا؟ أنرم وسرفقلنيا بط ح ال ا أ لبط ح امل نح، قولوا ليا ماذا و ضدلن؟ 
م نال  أل ال و ضدلن؟ نالط يف حيا مط نؤمط أنه صالال  للق ادأ، وف لوا أنرم لايف حوا ما 
لدضكم، ثم ببد ذلك إن أردوم أن نياقش مب  ا أسماء امل نال ط عليَّا نق ب لجاات 
اليظ  فيالط حا  لن، لإن لم وق لوا ذلك ف كون األلان قد آن لجلسة مجلأ ن ابل، لأن 

الي ابل مط ض ضد، أما مذه اليقانات الرل ضركلم باا ال بط أنه يف حوا  ضخرار املجلأ
سل مان ف نج ة مط أجب أن ضال قوه، ال ل أ صال ال ، نالط لسيا مط الجماعة الذضط ضلب ون 
ىلع البوايفف لاملشاع ، أل ضسرغلون ببط األنخاص مط أجب أن ضكونوا مب   ألنخاص 

أض دما للوزض  ف نج ة ألنه جدض  بال ااسة لنقطة آخ ضط، للمريا للمة، لموقفيا موقف، لو
 ىلع السط .

 فلمة رئيس االتحاد العاملي لعلماء املقاومة سماحة الشيخ ماار حمود:

ذل ضات وجبليا نرساءل مب نجاليا أم 
فشليا؟ لإذا نجاليا فلماذا؟ لإذا 
فشليا فلماذا؟ ب أضل لباخرصار اليواضا 
الرل انطلقيا مط خاللاا ا وأس أ 
الرجمط لانطالقره لجاوده مط خالل 
األزمات القاس ة، ليف ب  االجر اح 
ىلع رأساا، لح ب املخ مات، 
لالفرية املذم  ة، لولك الظ لد 

بقدأ مخرص ًا إن لان ميالك مط فشب فل أ للرجمط أل لاذه الثلة الرل أخلصت لالله امل
أعلم الي ة لعقمت ىلع أن والدث ف ق  ا مذه األمة، نالمب إذا جاز الرب    يف ب  األمة 
مذا الفشب، مذه األمة الرل نيظ  إل اا خالل أرببة عش  عام ، فيجد انرصارات لفروحات 

لوم راسخة، حفظ للق آن الك ضم لبالد ناسبة ان مت لُو م إلى لرسوخ لانرشار لع
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اإلسالم آخ  الشلء غام  ا ال لد الصغ   الذي أعلط أنه انرمل إلى اإلسالم ، لما ن ى ا 
نفأ الوقت أن األمة لم والرمب مثاله ص خة األم  باملب لد لاليال عط امليك  املساملة 

، للم والرمب بقاء الخل فة ال اند عم  بط ع د الرل حملاا اإلمام الالس ط عل ه السالم
البقضق ألث  مط سير ط لنصف، لمل اليقطة امل  لة وق ض   الوح دأ ا الالكم اإلسالمل، 
للم والرمب ا آخ  مذه األمة املالالالت ال ااسة الرل قام باا ع د الالم د الثانل إلعادأ 

ون ة لرلح الرغ ب لاالحرالل السلطية البثمان ة إلى اإلسالم، فانرص ت عل ه املاس
اإلنجل قي، إذًا في ى نجاحات لن ى إخفاقات يف ب  مذا بأقب ما ضمكط مط االخرصار، وجمط 
البلماء املسلم ط لاالوالاد الباملل لبلماء املقالمة نقطة ا بال  لجل لل    ضبج باذه 

س أول بإذن  البدالأ لباألبايف ب لاأللاذضال لالدجب، مب س أول ضوم الال، لضوم الصدق؟
الله وبالى ضق يا، للكط اسمالوا لل أن أحمب قياعة نخص ة ال ُألقم باا أحدا لال أدخب مط 
خاللاا ا نقاد علمل مط أحد، اإلمام املادي لف، رلاضات السية أل الش بة لط ضكون 
أل لط ضأول ق ب زلال إس اا ب، ملاذا؟ ألن أم  بيل إس اا ب عيد الله وبالى أقب بكث   مط 
أن ض ب  رجب باذا الالجم مط أجب إزالة مذا الك ان. مذا الك ان س قلل ىلع ضد داللد 

 عل ه السالم داللد ضبيل الشخص الواحد.

وإل  تام الحفل وضمن عنوان "رجاه دين ىلع طريق القدس" فرم املرفز 
اإلسالمي لإلعالم والتوجيه فاًل من سماحة الشيخ الدفتور حسان عبد الله والسيد 
عيسى الطباطبائي تقديرًا لسعيهم إل إطار الوحدة ضمن مسيرتهم الجهادية 

م للمرفز ،ضيلة الشيخ . وتم تسليمهما در  املرفز من قبل األمين العاالطويلة
 اللبابيدي.  سليم محمد
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 التجمع يشارك إل املؤتمر الدولي للوحدة اإلسالمية إل بغداد
  

"املستتلم أ و املستتلم  برعاية ديوان الوقف الستتني وتحا شتتعار: 
منطلقنا لبناء اإلنستتان والوطن" ُعقد إل بغداد املؤتمر الدولي للوحدة 

ومثَّل تجمع العلماء املسلمين إل املؤتمر نائب رئيس الهيئة اإلسالمية 
  .اإلدارية الشيخ زاير الجعيد

 
 

 

 

 

 

 

 

 وفانا للشيخ الجعيد فلمة ا ا نصها:

الصالأ لالسالم ىلع س د امل سل ط س دنا مالمد لىلع آله لصال ه أجمب ط، السادأ 
البلماء السالم عل كم لرحمة الله لب لاوه، بداضة أحمب إل كم وال ات إخوانكم ا وجمط 
البلماء املسلم ط، مذا الرجمط الذي مو نقطة ال وء ا مذا البص  مو املؤسسة 

مط بدء االجر اح  1982لسية لالش بة ميذ عام الوحدلضة الباملة مط علماء أمب ا
الصا ونل إلى ل يان، لقفيا سوضة جي   إلى جيال ليقول أن البدل الصا ونل لمط خلفه 
أم ضكا ال و ضد اسراداد السية لوحدمم لال اسراداد الش بة لوحدمم للكياا و ضد 

فوقفيا ا لجاه اسراداد لب املسلم ط، لذلك ميذ اللالظة األللى ع فيا مط مو البدل 
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ا لب مالالر القرال ا ل يان، جي   إلى جيال قادأ املقالمة اإلسالم ة مط حقب الله 
لب البلماء  مط سماحة الش خ سب د نب ان، سماحة الس د مالمد حس ط ف ب الله،

األسماء ال ارزأ البامل ط ا ل يان، لوالد ضيا مذا البدل، إلى أن لصب األم  أن لانت مقالمة 
 م ة ل   أ اسرطاعت أن ُوخ ج البدل الصا ونل مط ل يان دلن ق د أل ن ط. إسال

باذه ال لح ة املقالمة لال لح ة الوحدلضة اسرم ضيا ا ل يان مط خالل الربالن ب ط 
الال لات اإلسالم ة املقالمة لما ب ط اإلخوأ ا حقب الله لىلع رأسام سماحة الس د 

فرية املذم  ة الرل أرادت أن ووقط بل يان مط خالل حسط نص  الله، اسرطبيا أن نواجه ال
قرب را أ الوزراء األب ز رف ، الال ض ي، فكانت الصالأ الوحدلضة ب ط السية لالش بة مل 
ال د الرل أقاماا الداع ة امل حوم الدلرور فرالل ضكط ا لسط ب  لت فصلى إمام  

ا ليا باألمأ مط سماحة باملسلم ط دلن وف قة ب ط سيل لن بل، مكذا ضكون ال د لم
أم ط عام مجمط الرق ضال ب ط املذامال سماحة الش خ حم د نا ضاري ا خالل زضارويا 
لإلمام ط الجوادضط، لمياا ع َّجيا ىلع أبل ضوسف القا ل ليقف سية لن بة مياك ليق أ 
ا الفاوالة لليدُع، لذلك ال وكون الوحدأ اإلسالم ة صادقة إال إذا احر ميا خصوص ات بب ي

 ال بط لليا إلى جانال بب يا ال بط.

املسألة األللى ال خ   ف يا إن لم نقلاا لال خ   ف كم إن لم وسمبوا، ل أ املام ح ط  
خ جت داعش عل يا فوقفيا سية للب الخط اء وكلموا باذا األم  ح ط قال اإلمام 

يطل، الواجال الس سرانل حفظه الله السية ل سوا إخوانيا للكط أنفسيا، لذلك مط مذا امل
الش عل ال وم أن نق ل ىلع أي فرية مذم  ة، فال نقف لال نسمط لأنرم سامالونل 
إخوانيا علماء الش بة ضجال عل كم أن وقفوا ا لجه الفرية ا سام اء ق ب أن نقف 

 نالط لنطالال ألن الفرية إذا   بت سر  ب الجم ط.

املسألة األخ ى، االوفاق ما ب ط السبودضة لإض ان يف ب  مذا اوفاق مام جدًا، للكط األمم  
أن نرف، ىلع فلسط ط، أن ال نخ ج باوفاق فقط مط أجب اإلعالم، لمياك اإلخوأ ا 
فلسط ط ُضذبالون لب ضوم، ضجال أن نسبى جم ب  ألن وروحد األمة ىلع الق  ة األساس 
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ة فلسط ط ا زمط ض  ط األع اب ف اا فلسط ط لاملسجد ا مذا البص ، لمل ق  
 األقصى للب مقدس للي سة الق امة.

أخرم ألقول لب االوفاقات لط ويفط يفاملا أن البدل األل   لما قال اإلمام الخم يل )رحمه 
الله وبالى( الش طان األل   أم ضكا الرل ما زالت ىلع فرياا اإلعالم ة لالس اس ة إلثارأ 

ط املسلم ط، فال وكونوا عون  لاا ع   ب امج ولفقضون ة ميا لمياك، مالطات سي ة الفرط ب 
ُويرج ببط ال  امج إلثارأ الفرط لأخ ى ن ب ة ويرج أفالم  لأقوال، لاالثيان لما لانت 
داعش نر جة املش لع األم ضكل، فإن لب مذه القيوات الفريوضة مل مش لع أم ضكا. أسأل 

م لضوفقيا للوحدأ اإلسالم ة الصادقة، أنك  لب مط سامم ا الله عق لجب أن ضوفقك
 إقامة مذا املؤوم  لالسالم عل كم لرحمة الله لب لاوه.
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 ندوة ،كرية حوارية حوه اإلمام املهدي)عج( إل شمسطار
  

إل أجواء ذفرى والدة اإلمام املهدي املنتظر"عج"ح أقاما جمعية  
مرافز االمام الخميني "قده" الثقا،ية إل لبنان ندوة ،كرية حوارية تحا 
عنوان: "املهدوية والخالص إل األديان واملعتقدات الستتتماوية"ح وذلك 

 إل قاعة املحاضرات التابعة لبلدية شمسطار. 
 
 

 

 

 

 

 

املسؤلل الثقاا ملؤسسة الج حى سماحة الس د حس ط أم ط الس د، حا   ا اليدلأ 
لجوه االعرقاد بامليقذ ا وارضخ الشبوب، باعر ارما اضمانها ضي ط مط الفط أ  دًامبّد

 اإلنسان ة الرل فط  الله الياس عل اا.

بدلره، ألد ع و اللجية امل لقضة ا وجمط البلماء املسلم ط الش خ بالل الشال مل أن 
ادي امليرظ  مو لعد الله للمرق ط ا لراثة األري لإقامة البدل، الذي بش نا به امل

 رسول الله )ص(.

لالثقاف ة لال لدضة لالر بوضة لال لح ة  االجرماع ةح   اليدلأ جمط مط الفبال ات 
 لاملاي ة.
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 عيُدِك اليوم إل الجنِة يا فلَّ الجنِةأماُه.. 
 ألل الكالم

 غسان عبد اللهبقلم: 
بعد اثنين وستتتين من العمر.. بعَد ستتَفرب.. بعَد نصتتِف قَمرب.. وبعَد  

سفرب.. بعَد عُمٍر قطعُتُه دون أن  أعواٍم أربعة من الُبعِد عنِك إل ،ياإل ال
أرى الفرَح ال ي فان يفوُح من فدُّوشتتتِة الزَّعبَتِر من ملِس يديك.. بعد فل  

 وأشياَء ُأَ رب..  ساراتي.. بعد أنب   َلتبني الطريُق وأشعاري.. 
ببَد أن مجَ ْويل القصللااُد املطوضَّاُت بالال   امل للمَِّخ بدِم القلال.. لامليقُل األل ُف.. 
ببَد أْن َذَماَل األصلللدقاُء لبٌّ إلى غاضاِوِه.. لاحٌد ا األقاصلللل، آخُ  ا الغ اِماِل، ثالٌ  

لالودضاَن لضقضَح لآبَة عمٍ  عط  للا لب.. ثَم أْجَمَلُاْم لدضِك غاَب ل سلللرِ دَّ بمف ِدِه الرالَل
ِك القَمْ .. لم ضُبْد لل ضا أجمَب مط رلحل  الويفْط للْم ضُبْد، ببَد مذا القلاِل الالجْ  لُأنسللللِ
ْخِ .. والت نلَج ِأ الل مون  الولاى.. لم ضُبد لل مكاٌن ا أي  مكاٍن.. ىلع ال الِ .. ىلع الصلَّ

املصط اِت الال   ِة.. أل ىلع الِف اِد الذي ُوب ُدُه ا الجب  أل والت ضاسم ية الدَّار.. أل قْ َب 
ضداِك لبَّ مسلللاٍء ل ْقدول مالم   مط الجي َّاِت لالبياِلاِل.. أل عيَد عَر ِة الدار ح ُ  انرظاُرِك 
ال ومل ليا نبوُد مالمَّل َط بالكُراِل لالرََّباِل لالشلللوِق لط خِة مجدرأ حم اَء ال وقاُل لحدما 

 الظاِت ا أنفل.. وبُ ُ، حرى مذي اللَّ
لم ضُبْد لل مكاٌن ألُراُل ف ه اغَقَل لال   ٍة لمم ٍَّة ِخْلُراا سلللرأول مط الغ ماِت ذات 
أمسللل ٍة لرق  َب ضدضِك الطام و ط.. لم ضُبْد لل ضا أمل مط ميفىه سلللوى ذاَك الويفِط الك  ِ  

ص ِ  قلَ ِك.. لللبذاِب مط األمي اِت ىلع راحِة لف ِك الرل أِعدَّت للكون واقُُّه..  لك  وبد ضَط لل
ُبْد لل مط ميفىه سلللوى  لدموِع ا الل الل لجير ِك.. لم ض َيِك.. لل جَدِك لللبقِأ ج   ل
ِح لليِك لال دضط.. فاف دي جياَحِك الوارِد فوَق جسللِمِك الصللغ   جدًا ل سللرْقِ َب نللوقل 

 ماو َك الجيان والراا.. لأحالمل لووقل للموِت ىلع أعراب قدم ِك عل ل أغدل مالل  ا
نب َي املشبَِّ   ملجأ،مط  للم ضبْد ل دان  سوى راحر ِك ومس  ميفىه بب دًا عط البذابات 

 ببد جولِة لباٍل بالي ُّو أل بالِكلِب.. 
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 صدى البالد .. ىلع مدى البالد 
 

 ثقا،ة

لال  وُت الرل ُبِيَ ْت ا الصللل ا)أمَّاُه(.. ال  وت.. لم وكْط مط حدضٍد ليف ط.. ال  وُت 
الرل لان ضصبُد مياا دخاُن ال ُّالى لالُغ  ماِت الصغ  ِأ  لَّت سماَءما.. لالشَُّجْ  اُت ا 

وداع.. ال  وُت الرل الجب  و فُط أعياَقاا باو جاِه الدُّخاِن ملو َحةه بالل موِن لاألل ل دن ا مثَب ال
ِط لالرََّ ُمِب  ورالصلللُ، ا الل ب خوَد اللصلللوص لخوَد ال للل  اِع لخوَد الرآُلِب لالرَّأسلللُّ
اا األيففاُل  ضأَنُأ ف  لَك الرل  اُة الوادعُة و ااد لُة ال اع.. ال  وُت الجم  لاإلح اِط لال للل َّ

مل رؤلٍم.. ال  وُت الرل بي ياما أنا لالفالَّحون.. لوياُم عل اا الغ وم.. ال  وُت.. ال  وُت.. مثّب أ
َلاِل الك  ضِت الفارغِة.. ال  وُت.. لم وكط غ َ  حاجِة يففٍب حالٍم ل قراَت  لأبياُء الج  ان بُب
ُفراَت السللالابة.. لم وكط بالي سلل ِة لل غ َ  ُحُلٍم  للااٍط ب ط صلل خات اليَّشلل ِج امل  .. لب َط 

لنا  وق ض   قد سَقَطْت للُّاا ح  ًا ىلع  لسر ط الثيلموجاِت الكآبة.. ثم مط ببُد لعيد 
لرِق الكرابة.. أخطُّاا رسلللوم  زاافةه ىلع صلللفالات ضوم اول املشللل وبِة بالاُلُلِم الذي ال 

 ُضفارْق.. 
ال  وت.. ال  وت.. مْب ثمََّة ب ٌت آَنُأ ف ه نارًا مط سللليا ع ي ِك آلول لبمِ  األحقاِن 

َة َة جدراٌن أل املر َّقل ميه بق ْأ؟؟ مب ثمَّ  ب ٌت مما ضدَّعون.. نللل فٌة غ فٌة.. مب ثمَّ
سْقٌف أل بالٌط.. مب ثمََّة لوٌخ ىلع مسمَّى ب ٍت ىلع مق بٍة مط نامقات الال ارأ الرل 
ج  اُت الل مون مط جب  أبو علل.. مب ثمََّة عل ٌة  يفاللْت حرى ح َّيا الصللغ  .. لرخرفل نللُ

 مال َّاِك دلنماالص اح لل أن َب قاوول بق ِب ددِء  مط غابِ  أضام الطفولِة والروضيل مذا
 . بكاء؟!!

 إل عيد األم.. عيُدِك اليوم إل الجنِة يا فلَّ الجنِة.. رحمِك الله يا أم حسان.
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 صدى البالد .. ىلع مدى البالد 
 

 ثقا،ة

 حبر ىلع ورق
 غسان عبد اللهبقلم: 

 يا للخيبة
لح َّ  ِمْط غ ِ  حدلْد.. أمدانا الشَّوَك لقال: ال و َ ْح ولَك أمدضياه البْمَ ، لعطَ  الورِد، لرلَح الش بِ ، 

األرلاْن: "الفقَ ، الجوَع، الغْ بَة، لالالْسَ َأ"، ال و  ْحاا أَبدًا لاغفْ  لألليفاْن.. إنَّ الُجوَد ِمَط املوُجوْد.. 
 ضا للَخْ  ِة إْذ وردّلى مْط َسْقِف القَّضِف لما البيقوْد.

 أتجاوز ذاتي
ما لبياِق  لل ض قى ما للبش، لما للروْق .. ما للمخروِم قداسُرُه..ما لألن اء لداعُراا لل ض قى

لل ض قى ما ا  .. لل ض قى ما ا أعماق الالج  السادِر مط لغِة الل لكالبطِ  بوردوِه مط ب قْ 
أن  مط أمي ةٍ .. لل ض قى ما ا نجٍم مجاوٍل ضروامط ألوان  ألواْن أنفاق ال ال  الااام مط سمكٍ 

.. لل ض قى ما ا الظب  الوارِد .. لل ضرالّق، ما ا جمجمة الطاا  مط رغ اتضرالوَّل ن ل  آَخ ْ 
 .لأحقم أحقانل .. أوجالز ذاول للكب .... مط أجب ال ؤضا.. مط أجب الُ ْق ا لاللق امط نسماٍت فّ  ةْ 

 حبٌّ قاتل
ه سبادُويا!!. نغي  ه ىلع أن ضقط سوانا ف ه فييرقم؟؟!.. ُو ى نغي ل الالال ألنه نداُء عذابيا.. ال ألن

ل ف ضكون الالالُّ سباَدَويا؟!!.. ف حَريا!!.. لال بدَّ أن ضكون أحُد الباِنَقْ ط ف ضسةه لآلخ ؟!!!.. إنيل 
لم أع د مال     ىلع املوت يفل   لل احة ألث  مط الالال.. لال أع د أندَّ ضأس  مط الشبور بفقدان 

 جات االوصال املركافلة ب ط مال وَبْ ط.. لال مط رعال الف اق!!.مو
 إلى قاتلي

 ًا َأُضْدِركُ َقاِولل َوَبِ ل..؟! أُضْدِركُ أنَِّيل ُمْذ َفرَّاَلْت َع َيلَّ أْسِلَلِرل. َحَمْلُت املاَء ِا َلفَّلَّ، لانْت أْناُ 
َماُم ىلع َجداِلِلَاا، لَما اْنَفكَّْت َضِدي إالَّ ِبُسْيُ لٍة.. ِا الُبْمِ، لْم َضْسُقْط ِبَاا َحَجٌ ، لال اْغَرَسَب الاَل

 .لُأْدِرُك َقاِوِلل َلِلٌف ِبُأْغِيَ ِرل!
 تواُّج

.. أبقى نجم  مثَب أبقى رلي  ال ُضدِرُلُه أف،ٌ  .. ال وطفُليل ا الظب ملّذاول..أووّمُج ا ذاول
.. ال ضريفَّسُه إاّل .. لأبقى لردًا ُح ًا ًا ا زالضة الكوِن.. لكْط أبقى حجنجوم الكون الغاربِة األيف اْد

ضرلو لغةه ضفاُماا  ِسْف ًا أبقى ا سبفِ األضاْم .. أبقى.. عط ًا.. أبقى ح ًامط ا رار هِ زلجُ َحَماْم
 لضاجأ ف اا نجُ  األنساْم. الظبُّ
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 ثقا،ة

 روائع الشعر العربي
 غسان عبد اللهبقلم: 

 إبراايم اليازجي ت الصبر

 أبو جعفر سعيد األندلسي ت نار
ناٍر نظ ُت لدُّ وصلللوُل إلى   جىىلع ا

 
 و بللدُ انللت  يللامللا وللَدسلللِ إذا مللا َح 

 ولل فللبللاللا أضللدي اللل ضللاح لوللارأ 
 

   ضسللللجللدُ املك ّ  وخف للللاللا مثللَب 
فَ   ملللِ  ْطمَ لإال  ض ل للُ   َ الصللللّ  ُكال   هُ ق

 
قوُم  َض  غ ٌظ بللِه ض  دُ بللُ ْق ميللاك ل

ما أصللللَ  لاا ألسلللٌط   اااَبوشلللكو باا 
 

 دُ و عللُ  ِ الّق ِأمط نللللّد ْتلللَ َبلقللد َج 
 الشريف الرضي ت شباب ومشيب 

ٌة  ُط ملللَ لللرللل  َرنلللَّ وضلللبُ َأضلللُ جلللِ  َلعلللَ
 

َأسللل اِب الللُدموِع َغل للبُ    َلَضشلللفى بللِ
 ،ٌ وافللِ لللوُّ مللُ طلل للُب غللَ املل  َلالسللللَ  نللُ

 
ملل للبُ   قاُء جللَ كللاءه َلالللبللَ  َلنللُ للدي بللُ

ِقهِ   بٌّ ِلُط   نلللَ اُب الَفرى َل ٌب ُم للللِ
 

ق بُ    َلنلللَ اُل الَفرى َع لللاٌل َعَل ِه صلللَ
داِاٍم   َفمللا َلوُن ذا َق للَب امَلشللل للاِل بللِ

 
 الشلللَ لاِب يَفوضلبُ  َلال َعصلللُ  ذا َببلَد 

 والصبر الطغرائي ت الشكر 
ووَأٌم كِ   للشلللل َوَ  أنَّ الصلللل َ   لْم   َأ

 
لُ سللللْ ِ   ِ  لا لُبسللللْ ل ْخ اِن  امللا ُذ ن  لأ

ةٍ   ك ًا ِإذا ُألو للَت فللا للللَب ِنْبمللَ  فشلللُ
 

ا للُة الللدمِ   َك نللا َبرللْ  لصلللل  ًا ِإذا نللا
ْكِ  حللارَس نبمللةٍ    فلم أَر مثللَب الشلللُّ

 
ْ  ِ لال نللاصللل ًا عيللد الك ضاللِة    لللالصلللَّ

هُ    لمللا يفللاَب نشلللللُ  اللل لي إاّل ألنللّ
 

َضُد الَقْط ِ   ملا أسللللَدْت إل ه   نلللكوٌر 
  

َفِاجَقِع  لِك الصلللَ َ    َوصللل َّ  َلِإن َلم َوم
 

َمدمِط  وِب  قدار َعط صلللَ ما َأغفب اأَل  َف
مللا  لللَّ ثلل للُ  َلقللَ اللمُّ اللللللَ للالللل مللا وللَ  ضللَ

 
طِ   ج  ف ر مل وعللَة ا لَ لل  لَ للا ل امُّ ا  َو

َاب َو ى  ُلب  َنفٍأ َف اا  َدض لَ  َو للل ُط 
 

َدضاللا الللَدمُط َغ َ     َم للل َِّطَض  للُت لللَ
حمٍ   ِب ا َل َأ  مَ   نَل ِإنَّ الللَد جللا  نللللَ

 
دضللِد  َقلللاٍل نلللللَ نَل ُذل  طِ  َلَأ جُّ َرَو ل  ا

يللَدهُ   الَّ عللِ ذي َأنلللللكللوُه ال لللُ  َلِإن الللَّ
 

ب  َمصلللَ عِ   ال  ا لللُ اُل َأمللب اللللُ  َضقلللّ
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 ثقا،ة

 عبرة الكلمات
 غسان عبد اللهبقلم: 

 وجوٌه عابرة
مااٌم لأبال  عط بّ ضرل لأحالمل امُلشرااأ.. بالاُر الالي ط ومخ  رلحل.. لأنا بال م الال أرضد 

مب ولمُح الوجوه الباب َأ أضاا  مط البدم لاملوت!! أن أقطَط مذا املال ط ال م اَل
الال  ال؟!!..أنا ال أملالاا.. وم  عاب أه لط ٍف ميسلل مط غاب  الرارضخ.. أويدسُّ لجوٌه عاب ٌأ 
ا ح اول.. واْيدسُ ع شل، وطمُأ ع ونل.. لوالاصُ  رلحل الج ضالة؟؟ مل لجوهٌ وب ُ  

 ور إلى لاحِة القلال لُأنأ ال لِح أنر لاا وب  ؟؟ أودلُر ال ألث .. ال وأبه لاا.. لجوٌه و ضُد الب
 بيا لرأخَذَنا إلى حّمى دلراِناا ال و اِل بال وّوقف!!.

 فهور املنتظر
فاوال  قلاَل املدى للال ِد ال للقي لْة.. أوقفَّى غاضَة األسماِء مط نافذِأ ال وِء.. أغالي السي لْة 

مط وس ي.. لل حياضا نخلِة األ واِء.. ع ُد أعُص  البشَ، بإب ضقل لأس ي.. للفوُد الد
األخ َلْة.. للوجال ع باُت الشمِأ ق َب الصاعقْة أل ُأ ال  َق ألع اِس املطْ .. لأصل ل 
لظاوٍر امُلَيَرظْ  ف لوُح الخ ق أقمارًا ب أِس الجلجلةْ لحماٌم ِمْط دمل ضافو إلى لبّ وفاص لل 

 املق لْة.
 شيٌء من الوجدان

ضم ل بأفلدِأ  .. حرى لما عاْد الالي ُط.. لْم ضبْد للاللِم ف ه مكانُهزماٌن ضا يففلرل مذا
بما ُضَخ  ُئ عانٌ، مط لردِه  لإخاُل أنِك وؤمي َط أل بال الِد إلى الاوى حرى األن ْط.. الب اِد

 لانربلل بذال ول ُزج  يل إلى اليس اِن.. لْو ح لٌة ا القلاِل ليُت أقوُل للبانق ْط..
دالضيل مط الوجداِن لانف يل.. ألاُد  أخف يل عط األ واِء.. لمّل يل عط األن اِء لالكلماِت..

 ا ألِ، الطفولِة لال  اعِة لاليدى.. . لأنِت وسرب ضَط ا الطفولِة..مط الوجداِن أْن أذلَب.
نغف  إلى لغِة  لأُردُّنل لأنا ُميا.. ضغراليل مذا الاوى فأجوُعُه صمر  فيوُرِك نامٌ،..

 أصطيُط لِك ضا يففلرل مط لج ال القلاِل ن ل  مط الوجداْن. الس اْب..
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 ثقا،ة

 سعيد ومحمود
ل لُة قْدِر.. الق ضةُ غاف ٌة ال ودري.. لمو ىلع سطحِ الداْر ب َط الصَّالَوِأ لاليوْم.. ا ِنصِف 

لمل وَ د ُد: ضا سب ُد ايفلاْل.. ضا سب ُد  الل ْب.. الَح لُه أنَّ األبواَب انفراَلْت لمالاكة هَسَ اَلْت
ايفلاْل.. فَ كى.. ق َّى الُبمْ  َضاللُم أْن َضيفِرَح ال اُب امَل صوْد لل َضسأَل صاحَ ُه أن 
َضالفظَ مالمود لاوسَبتْ بابُ الغ اْل: ضا سب دُ ايفلالْ مالمود َمداِمبهُ وج ي.. مالمود بب د.. 

 ُم ا صوٍت َمبموْد: احفْظ مالمود..!.لالصَّوُت ُضب ْد: ايفلاْل ضا سب ْد.. فُ رمرِ 
 َمواسم

جلُت ا َموسمِ الطلَّطِ أسألكم َح َّة هوْصُدُق الَوعَد أحملاا ِماَ جان  ِلُبقمِ اليخ ْب َعَ َ ْت 
لل يف اُعكُم لبَّ أمالِحاا َلَحلفرم.. ُعدُت ُميكِس ًا، لاعرذرُت لكم عيَد أملل.. جلُركم 

الص غاُر َضِش ُّون وطاَلُط أ  اسُام لبَّ نلٍء لأخشى عل ام يفبام  َموِسَم امِللحِ قلُت 
قل ال هم لَءوُه فاميالونَل ِملال .. َمألوم ج وبَل بالطلط!.. أعلُم أنَّ الد ماَء َمواسُم ا أرِ كم 

َمَ  الدَُّم ف يا ُربَّما صاَر يفلُط اليخ بِ َدم  لاسرالاَل الدَُّم امُل ُّ يفلب  َلما أثَمَ  الطلُط ف يا لال أث
لظبَّ اوفاُق َمواِسِميا ُم َام .. ال وقولوا يف ضقَك ُضف ل إلى املوِت أع فُه لأع ُد أنكمو 

 ُوفسدلَن عللَّ م لَءأَ موول!!.
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 رؤيٌة َحوَه األ بالِق الّنظرّية والعملّية
 الُحقوُق أمب األ الق إل ميزان التطبيق والسلوك البشري؟!

 لاوال لباح  سورينبيل علي صالح / بقلم: 

به الكريم:              تا عالى إل ف ّنَك﴿قاه ت  ستتتورة)﴾َعِظيبم ُ ُلٍق َلَعلى َوإ
َما﴿ (.4/القلم ِب  ِب لب ا َغِليَظ البَق ظًّ نَا َ، نَا َلُهمب َوَلوب ُف ِه ِل لَّ َمٍة م َن ال َرحب

وا ِمنب َحوبِلَك وهِ  إِل َلُكمب َفاَن َلَقدب﴿ (.159)ستتورة آه عمران/ ﴾...اَلنَفضتتُّ  َرستتُ
َوٌة اللَِّه سب َسَنٌة ُأ  سورة)﴾يًراَفِث اللََّه َوَذَفَر اآلبِ َر َوالبَيوبَم اللََّه َيربُجو َفاَن ملَِنب َح

واًل األُبم ي يَن إِل َبَعَت الَِّ ي ُاَو﴿ (.21/األحزاب  آَياِتِه َعَليبِهمب َيتبُلو ِمنبُهمب َرستتُ
َتاَب َوُيَعل ُمُهُم َوُيَزف يِهمب َمَة البِك ُل ِمنب َفاُنوا َوِإنب َوالبِحكب بب اَلهٍ  َلِفي َق  ضتتتَ

  (.4/الجمعة سورة)﴾ُمِبيٍن
لقال أم ُ  املؤمي ط اإلمام  إّنما ببثُت ألوّمَم َمكارَم األْخالق"لقاَل الّ سلللول الك ضم)ص(: "

 ". فإّنُام ُخِلقوا لقماٍن َغ   زماِنكمال ُوخل قوا ألالَدلم بأخالِقكم علل بط أبل يفالال)ع(:"
، لوواَزَن لع ه ميذ أْن ُخل، اإلنسللاُن ىلع مذه ال سلل طة لبدأْت مسلل  ُأ وكامله البقلل

لان لل َط سلللوله الال اول، ميطلق  لردّب  مبانلله، لنظم أموره، لوأسلل أ مخرلف مواقط 
مالزم   )لمو فط أ بش ضة جوان ة(لاَن الّدضُط لجوده لنؤلنه لعالقاوه الخاصة لالبامة، 

)بصللل د اليظ  عط نوع راا لم افق  لاذا اإلنسلللان، لما لانت األخالُق لالق م الدضي ة 
اا( كامل اا لو جاو ره  لدر له لح ل لداام عط غطاء دضيل موال ة لفب ثه ا مط ح   بال

ق مل ضمياللله امل ّ َر األخالقل لبمللله لح لرلله، لعط مبيى لوجوده لأفبللاللله لمللدى 
ابقراا لوع ه الدضيل للق م األخالق أل مياق لللراا لاا..!!. للكط ما لاَن أخالق   ا مط

زمٍط ما، قد ال ضكون بيفأ املسلللروى لالق مة األخالق ة ا زمط آخ  ا مسلللروضات 
سان  صاغاا اإلن ش ضبات لقوان ط لأنظمة  سة.. لنالط ميا نرالدث عط و الرط  ، لاملمار

ش ي، وبددت ا ما  ات أضامه، ح   أن لث   ًا مط الال ارات الرل م ت ا وارضخيا ال 
ق ماا لويوعت مسلك اواا لمالدداواا األخالق ة، لاخرلفت اخرالف  لل   لربما جذرض  مط 
يفور زميل إلى آخ .. لضمكط مط خالل م اجبة بسللل طة لروارضخ ح للللارات لمجرمبات 
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لك الرط  قات األخالق ة اال جرماع ة البمل ة الرل سللللابقة أن نرب د إلى لث   مط و
غاب أ، بال   و دل ال وم مققزأ لمسلللريَك أ لغ   أخالق ة  مان ال لك األز سللللادت ا و
باملطل،.. لربما حرى ا عصللل نا ال امط، ح   وسلللود مجرمبات البالم لغة املصلللالح 
لوالكماا نلل ااط الغاب لألسللف الشللدضد، ورياقط األسللأ لاملباض   األخالق ة ب ط بلد 

أخالقل )مقدس( عيد املسللللم ط لأو اع الدضانات السلللمالضة، قد ال ضكون  لآخ .. فما مو
ىلع مذا اليالو لدى قوى لمجرمبات دلل ة أخ ى.. لما نالط ن ى ال وم لنباضط بأم أع ييا 
مذه الالمالت السللل اسللل ة لاإلعالم ة لاالجرماع ة املدافبة عط حقوق املثل  ط، الرل 

ص انراا لرعاضراا و فط ألوضراا لث   مط مجرمبات الغ ب. . بب لضبر  لناا أخالق ة ضجال 
  بالقوان ط لاألنظمة الدسرورضة الصارمة!!.

أي أّن املو لللوَع ب مره ارو َط بط  بة اليُّظم لالقوان ط )لآل ات الرط  ، االجرماع ة( 
نؤلناا بياءه عل اا. سخت  س  واا الال او ة، لر ش ضة ا م  الرل أنرجراا املجرمبات ال 

ّن ق م األخالق نس  ة مرغ  أ ا ح لة السلوك لالرط  ،، مط بقاء الق مة مذا ضبيل أ
لم دأ راسخة ا مبياما، للكياا مرغ  أ لمرال لة ا سلول ات أصالاباا لاملبرقدضط 

 باا.. 
نقول مذا الكالم يف ب  مط قياعريا ال اسخة بأن األخالق لالق م ال ضمكط أن وغ  ما أحوال 

م لأمواؤمم، لمل ال وخ لللط للقوى الشلللاوضة لالغ للل  ة ال شللل  ليف اابام لأمقجرا
ال ش ضة.. فالبدل لأرقى لأىلع لأمم ق مة أخالق ة مو أم  ثابت لراسخ ع   لب البصور 
لاألزمان لالروارضخ، ألنه مو ق مة بذاوه بب لضسرمدما مط علة الكون لخال، الوجود، الله 

  البادل املطل، ا عدالره.
ض  عط ا الد يد ال ب  ع ما نظ ي، يف  حدم يا أن نم  ق ب ط لجا ط لألخالقن أ ألخالق عل 

لاآلخ  عمللن فاأللل ض لللط األسلللأ لامل ادئ لاليظ ضات الرل ضسلللرِيد إل اا السللللوك 
اإلنسانل، لالثانل عملل َض ال  ا الرط  قات البمل ة لاذا السلوك، داخب ل ان ع يل 

  مالدد.
)األصلللول لالق م  األخالق الثابرةضبيل ضجال أن نف ق ب ط نلللكل ط أل نمط ط لألخالق، 

)الخا لللبة لروافقات الواقط(، فالثابرة مل الق م  لاألخالق املرال لةلامل ادئ البل ا(، 



18-3-2023التاريخ:  803 العدد رقم  

               

 

 صدى البالد .. ىلع مدى البالد 
 ثقا،ة 

األص لة الرل وبرمد عل اا الال اأ، لال بد مياا ا لب زمان لمكان، مثب: الصدق، األمانة، 
  .ملسالاأ، الال ضة.. لما ناباااالبفة، البدل، ا

ل ست م ادئ ثابرة بب مرال لة بالسال القمان لاملكان، ألناا  األخالق املرال لة فالأما 
ومثب ناج البالقات االجرماع ة، ليف ضقة ممارسللة الال اأ لوطورما.. فأسلللوب االحر ام أل 

ص  إلى  س ة أل االجرماع ة ضخرلف مط ع س ا . نبم، الق م .آخ الرب    أل إدارأ البالقات ال
  لامل ادئ البل ا ثابرة، للكّط وال ضكاا لوط  قاا لومثلاا لميامج عمب مو املرغ  .

سان ا مذه الال اأ،  إن األخالق الثابرة مل صب لجود اإلن صب بأ ص لة الرل ور الق م األ
ا إضمانه بواجال الوجود لانفراحه عل ه ا صلفاوه لق مه )نظ ضة الكدح االروقاال( ، 

وه ىلع ق م لصفات املثال األىلع، لمل الرل وبرمد عل اا لب مربلقات ح ل ة لفط 
الوجود اإلنسللانل ا الال اأ بكب مواقباا لامرداداواا، لال بد مياا ا لب زمان لمكان 
دلنما أي وغ    ا بي راا لمبان اا لجوم ما.. إناا ا اليااضة ق م الله وبالى، خال، 

ال شللل  برمثلاللا لوط  قاللا ا لاقبام لعالقللاوام  الال للاأ لالوجود، الرل يفللالللال
لوفاعالوام لمخرلف فبال رام الوجودضة ا مسلروى الذات لاملو لوع، مثب: الصلدق، 
األمانة، البفة، البدل، املسالاأ، الال ضة، لما نابااا، فال ق م لأفكار صالالة داام  أبدًا، 

باملطل،  يا  ما قل اا و و ط ل ملا مياك لجود بشللل ي، ألن لاليموذج لاملثال األىلع يفا
امل وفط الذي مو الله وبالى علة الوجود لالخل، لالال اأ.. فالله وبالى مو أصلللب األخالق 
لجذرما، ألنه املثال األىلع لاليموذج امل وفط لإلنسللان ة جمباء ا لب ح لة لجودما 

فال  رال لةاألخالق املالقمان ة لاملكان ة، ألنه الخال، لالبايفل لالبلة املطلقة.. لأما 
ل ست م ادئ ثابرة، بب ظالل الق م ا ح لة الرط  ،، أي مل سلول ات لميامج عمب 
مرال لة بالسلال القمان لاملكان، ألناا ومثب ناج البالقات االجرماع ة ليف ضقة ممارسللة 
الال اأ لوطورما، فأسلللوب االحر ام أل الرب    أل إدارأ البالقات السلل اسلل ة أل االجرماع ة 

  .ص  إلى آخ ضخرلف مط ع
. .الق م لامل ادئ البل ا ثابرة، أما وال ضكاا لوط  قاا لومثلاا لميامج عمب فاو املرغ  

ثال ض ن لكيك  :م مذا نظ  م ..  جاب ة مطلوبة دل مة اض البملل  اإليفارا  –الصللللدق، ق 
أن  - مثاله – فاب عل ك ..ال وسللرط ط أن وكون صللادق  ا لث   مط الق للاضا - الرط  قل

س ضة  صدق مط عدلك، إذا ألقى الق ط عل ك ا مب لة ما لركشف له عط مبلومات  و
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وخصُّ بلدك لأمياا لمقومات لجودما؟!! بالط ط ال.. بما ضبيل أّن ح لة وط  ، الق مة 
ا الواقط البملل مل املرغ  أ، لمل الرل وخرلف عط لاقط لجودما املب ا الق مل 

ه ضجال أال نسجط أنفسيا ا داخب م كب الق مة البل ا دلم ، اليظ ي.. بما ضبيل أض   أن
لمذا ما ضمكط وسم ره ا  ..ألن ذلك ضؤث  سل ا ىلع ح لريا الال او ة لنراجاويا البمل ة

"األخالق االجرماع ة" أل "األخالق البمل ة" املقارنة للسلوك  الرط  ، البملل، بللللللللللللللل
ضَّة.. لمو باملالصللللة، ضأول نر جة خ  أ االجرماعل ال ومل امل و طة بالال اأ ال للل لر

  و الم ة ويرقُب مط ح ٍط إلى آخ  ع   لسااط مخرلفة.
لنر جة مذا الر الم اليظ ي لالبملل ا املو للوع املربل، باألخالق، نشللأ ما ضسللمى 
ببلم األخالق، لوسللل لة لأداأ للبمب بما وقر للل ه قواعد األخالق لم ادااا لمباض  ما 

القاّرأ.. لضبّ د بأنه البلم الفلسللفل الذي ضخرص بدراسللة األسللأ أل الدضي ة لال شلل ضة 
 ( لسلوك ما.Moral Valueامل ادئ الرل بياء عل اا ضمكط أن نيسال ق مة أخالق ة )

لباذا االعر ار، فإّن علم األخالق ا األصللب علم عمللن ألّن مسللااب األخالق بط  براا  
وربل، بالسلللوك اإلنسللانلن لمط ثم فإناا ُوبد نللأن  مط نللؤلن الال اأ البمل ة.. مط أن 
القدماء نظ لا لبلم األخالق لبلم عملل، فقط باذا االعر ار، أعيل باعر ار أن مو لللوع 

  السلوك اإلنسانل.مذا البلم ضربل، ب
مذا ال ضبيل بط  بة الالال أن األخالق الرط  ق ة ال نللللأن لاا باألخالق اليظ ضة.. ألن 
األخالق الرط  ق ة لإن لانت ال وجد ا األخالق اليظ ضة حاله ناف   م مون  ملشكالواان 

وعل إال أناا بالرأل د ضمكط أن وسلللر نلللد ب بط امل ادئ اليظ ضة البامة الرل أق ما ال
األخالقل الفط ي القاام أسلللاسللل  ىلع ما ألدعه الله وبالى ا اإلنسلللان مط قابل ات 

 أخالق ة.
للكط الق لل ة أن ح لة وط  ، الق م لاملباض   األخالق ة ال نللك أن ورغ   لورك ف مط 

 - ىلع صب دنا الب بل لاإلسالمل بالذات –ح لة مرغ  ات الواقط، لميا نط ح اإلنكال ة 
مب ضمكييا الوصلللول إلى ومثُّب الق م لالف لللااب األخالق ة ا  شلللكٍب آخ ، فيسلللأل:ب

ساد  سوده عالقات الف سان مط الظلم لالال مان لالط ق ة، لو مجرمباٍت ضبانل ف اا اإلن
لالياال؟!.. بأي ميط،  "السللل طة" لالرسلللط لالرط د لالفو للى لالب   لالال قانون ل

ط أن نياقش لنقيط إنسللان  ب لل لرأ ومسللكه بأخالق إنسللانل أل بأضة مباض   دضي ة ضمك
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ضه، الظلم  لذي ضب ش ف ه، لمو ض ى بب ي ه لضلمأ ب د لدضط أل بقوان ط املجرمط ا ا
لال ؤس لالشللقاء، لضبانل مط الط ق ة لالرم  ق لالفسللاد، بما ضيبكأ عل ه ا للطاادًا 

  لانالطايف  لمظالَم ال ُوالرمب ا ع شه لمخرلف نؤلنه ال وم ة؟!.
إن وط  ، الق م لالف لللااب الدضي ة بصلللورأ مثال ة أل ىلع األقب لاقب ة نوع  ما ا 
مكذا مجرمبات أل بلدان والارب البدل لاملسلللالاأ، لورب ش ىلع الظلم لالصللل اعات 
لالرياق ات، لورقوم بالفساد لالياال، مو أم  غ   ممكط لغ   لارد باملطل،..!!. لال ضوجد 

لإقامة أسللأ البدالة لاملسللالاأ مط إنسللانه الذي ضيرمل مجرمط بشلل ي نجَح ا بياء 
  إل ه، لمو )أي إنسانه( لان ضب ش ا ظب الخ اب لالدمار لالظلم..!!.

يا أمم ة الروازن ب ط الالقوق لالق م..  ياسمط م اَل ال لِ طا لال لُو طا نه، ق ب أن ن  إذ أ
بالر ب ة لالثقافة لالوعل الال اري لاملدنل ل  لرأ الريشلة الر بوضة الصال الة لأمم ة 

عل ك وأم ط )لمذا لله مام للغاضة(،  لااللرقام بمباض   األخالق لالف اابوط  ، القانون 
ل ياء لص اغة "االنسان  املوايفط" لل أ "اإلنسان - الف د – مياخات الرط  ، السل مة.. فل

الب د(" أمم مط القانون لحرى األخالق ذاواا، ألنه أسلللاس الوجود لله، للاذا ال ع ة ) -
لالسلللبل الالث   لالجدي، ا سللل  ب -فإعطاؤه حقوقه لوأم ط احر اجاوه لمرطل اوه 

قاوه لموام ه الخالقة لامل دعة وه لاسلللرثمار يفا مو جوم  الرط  قات  -ويم ة قدرا
سألة مامة للغالق م ة لالقانون ة ش ي، ما زالت مثار جدل .. لمذه م اضة ا االجرماع ال 

لربما رفط داخب مجاليا الثقاا لالال للاري اإلسللالمل، مط أناا وربل، بأصللب لمب ارضة 
الوجود ال شلل ، لبكب مسللروضاوه البمل ة املؤسللسلل ة البامة لالذاو ة الخاصللة، ثقافةه 

ة مامة لاا مبانل لاجرماع ، اقرصللادًا لسلل اسللةه لغ  ما... لميا وال لل نل حادثة وارضخ 
مب مصللل  )مثب  -ا زمط الخل فة عم  بط الخطاب–ل   أ.. ح   ُض لى  عا أّن لالل أل 

را أ مص  حال  ( ح َ  الى الخل فة عم  مبرقًا لنامخ  لمفرخ ًا برط  ، حدلد الله ا 
س قة، لمو قطط ال د..!!.. فما لان مط الخل فة إال أْن قاَل له ب ساا حد ال ص ، لىلع رأ ما م

ياه: نبم، للكط " ضَدكمب بُت  َجااٌط مط مصلللَ ، َقط جاءنل  لة الظ لد إْن  ..!!.".. إذًا وا 
ما ضبيل أن إحقاق الالقوق  قة ىلع وط  ، الق م لالقوان ط، ب خات أمور سللللاب لامليا
سرمد لجودما  س ، ا الرط  ، ىلع الق مة حرى لو لانت و لالواج ات أمم لأللى لأ

  .لقوواا مط اليص املؤسأ..!!
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 سالٌح ذو حّدينالعلم 
 مامش ثقاا

 غسان عبد اللهبقلم: 
من  وجد اإلنستتتانح واو يطمح أن يمتلك الحقيقة املطلقةح وأ    
من النتائج  ذلك فل حيلةح ،غامر مغامراتح أنتجا فثيرًا من أجل يحتاه

ته يتوّر تهالتي جعل بة التي أعجب ا ه اللع فاؤاًل حط أفثر إل  نه أن  ت م
يسيطر ىلع ا ا الكونح ا ا الكون ال ي أ ا،ه وأرعبهح ود،عه ملقاومة 

من الزمن إل عالقة عداءح ما انفكا تصتتترعه  فوااره وعاش معها ردحًا
عدةح وتتغلب عليهح حتى إذا توصتتتل للعلوم فن أنه قادر عليها  أحيانًا

 بتقنياته وأساليبه وأدواته.
 أن ضجوز مذا املخلوق ال للب ف بجسللمه القوي ببقله ف للاءه  مط لان ضرصللور ضوم 

واد، ف رح   ف للللاا ة عمالقة، لضب ش مط قط ات  الكوالال، لضقاحم اليجوم بم ل اٍت  
واطب  ضر الم بب للاا فوق ببط ق ب أن ض اما أمطارًا املاء، ف  اما لمل ورشللكب سللال  

ضصللل فه إلى ميفبره  ه لضكاُدفوق بغقارأ فردم  لوادم، إنه ض اقال عط لثال لب ما ضج ي
لمصالاله، لضرص د بكب ما حوله ف ب د وشك له ىلع ع ط بص  أ لخ  أ زاخ أ بالبلوم 

 لالقوان ط.
ضغوص اإلنسلللان  أْن -للو مط باب الخ ال املغ ق ا مراماوه  –لان ضظط  ْطأَل َم
الاِر ا عمِ، طات، ف ق ُط ال  ضت، لال الجط  الظالم لخ االِت ىلع لحوِد لاملال  فار ب
 الله عّق صللليِط ك بدضَطدِرالخود، لضيظ  ف ُ  أسلللايف َ  ُماملاء، ف الّط لجَج لضقاُ  ف اليفُم

 م ماثبٌ ذلك الباَل ضبلم، لإذا بكّب ما لم ضكْط َمد املخلوقات، فبِلت ا وبد ، لقد وجّللجّب
صَبولك القوان ط املكَر أماَم الاقضمِة أذضاَل ب ط ضدضه ضج ُّ سان لكب   شفة، فما الذي أل  اإلن

مط  لض يل عامل  قر آماالهباذا الّي ، اإلنساُنل الق  ال س ِ  بيقرِه إنه البلم الذي فاَي ..ذلك؟
 مشة.لالّد اِلَجالَب

 ت البلم لاملب فة لالقوان ط ملصللالة ح اأ إنه مو مشل ق ملدن ة إنسلان ة سلّخ
بة ج ود امل ِي عِة أف للللب، ح   الرطور لالرقدم لمالار قال بسللل  ال  ق ب ط  لاالنر
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الله  ، ا ف اِءضالل  ُهْرالبواصم لاملدن لالقارات ع   ف اا ات لرسااب إلكر لن ة، لجبَل
لرفام ة، للكط مب مذا  لجبلت ح اوه ألث  جمااله ُهلمالَ  ُه ت جاَدبطاا ات نفاثة، للّف

ذلكم ال عال الط  بل ألث  مط  آخ  ضقط  بشلللاعة لرع   لجا  ن ى يالح د أم أن مو لجٌه
 .املوغب ا القدم؟؟

لاملفك ضط ل يقلال إلى  البلماِء خ اللم ضكط ذلك الاللم ال لمانسلللل الذي داعال 
 للت عيه دضاج   البقول ال شلل ضة، الرل أ للالت وبانل مما ومّخ م للاجَط لابوس ضقطُّ

امليغصلللة غ    القاومَة جد الصلللورَأنبجال  ا  لُواملأزلمة، فمقابب ولك الصلللورأ الرل ُو
اإلنسللان ة، ح   وسللخ   البلم لميجقاوه لقوان ط الط  بة لغ   خدمة الال اأ ال شلل ضة، 

 لب ولوج ةٍ  نولضٍة الٍةفّر  ى الرطور البلمل قد سلللاعد ىلع إفياء ال شللل ضة بأسللللالٍةيف
 قُ الِ ال شلل ي، فُر املجانل مداضا الجيوِن ع املوَتووّز عمالقٍة ليفاا اٍت رنللانللٍة لمدافَط

ميرجاوه  بأعيِف البلِم اسرخداِم ببد ع ط، إناا بشاعُة الال اأ أث ًا لال ابأ، لور ُك خ َ األ
 لبصارم قوان يه.

شكلَة ساِن اعر اِد ه وكمط ا عدِما ذلك لّل إن امل بأن للبلم  املأزلِم ذلك اإلن
انل اإلنسللل اه، للكيه الطمُطضجال أن ووّج أخالق اٍت ضجال أن والكمه، لأن للرطور أمداف 

اإلنسانل  مط ال م ِ  السدلد، فإذا ما خال البلُم ِها لجِا ه حدلد، لال وقُفالذي ال والّد
مط الدمار  مو املقضُد إال ميروٌج لاحٌد ه، فلط ضكون للبلِمإضقاعاوِ  ه لض للل ُطاُ الذي ضوج 
 بكب   لجماد، إناا ال  لُة لح واٍن ه مط إنسلللاٍنللَّ  الكوَن لالخ اب الذي سللل بمُّ لالب ِ 

 اإلنسللانَ  الشللوط، للأّن آخَ  مُ الذي سلل دَّ ا اليااضة، لإنه الكوُن رُبْقعياصلل ما مط سللُ 
 ا حال  الشللل ض ُأ ُهعُ نواِز ط، فظا ْتْ صلللاَع لاا الصلللاَع اا لضك ُبخوَف للط  بِة ضب ُد

ه ىلع الرفك   مط ولك الط  بة، ولك الط  بة نالنلللره ال لرقعجه، بب لرالثّ  االنرقاِم
   لال ضرسامح.ب لضدّمف قُر لإذا به ضسلء الفاَم لالبلِم

هن صللورأ مشلل قة بان ة وسللبى للرطور لال ياء، لصللورأ  ا للرا صللورو إنه البلُم
قاحلة، للط نالصلللل ذم  لة  قاو مة  قاو ج ع ث ة غ  ة  اا و اا ألن حّداعل  ما ا لزت 

 ص الةٍ  علمل، ل  ى لبَّ ميجٍق لب مط  ضخاُد ر ك اإلنساَنرال شاعة، مذه الصورأ مل ما س
عل ه،   أ للق للاِءمسللّخ علٍم موجِة أن لّب عل ه ا مذا امليجق، لضقداد ضق يه، ف شللبُ 

 .البلم سالح ذل حدضط؟ ، فاب حق داام  لسكون  لخ اب  مواو  لر دل الال اُأ
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لمف د، لل أ له إال ذاك الوجه ال ال، لمو بالرأل د  مما ال نك ف ه أن البلم مف ٌد
لاحد مو امليفبة ل أ غ  ، للكط ال شللل ضة لعقول املجان ط مل مط  ذل حدل سلللالٌح

 .اإلنسان ما ألف ه!! حولره إلى نقمة ببد أن لان نبمة، فلله درُّ
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 الوقوف ىلع أطاله الوحشة
 الكالم آخ 

 غسان عبد اللهبقلم: 
  ،من سيؤنُس روحَك املهجوَر.. َنَأِت الدياُر 

  من سيضمُّ حزنَك يا غريُب؟!
  تسمُع شجوَك العالي األرُض فلُّ األرِض

 ومن يكفكُف دمعَك امل روَف..  ،من يبكي عليَك إذا نأيَاح
 ..!.. يا أيها الولُد الكئيُب!منب؟

  لص َت لحدَك ا مغ ال البمِ ؟ َفاَرْقَت دم َك، لاألح ُة قد نسوَك
  لأنَك ال جُب الصل اُل؟ و فُط راحر َك مبانق  أفَ، الال اِأ
  لال سوُد الل الل ببدما ابربدلا وط اُل. ال اليفُأ يفابْت ببدمم َسَكَي 

  لقل َك ناسُك الاج اِن ومشل لأنَك خاسٌ  أبدًا
  لضص ُعه املغ اُل. لوصدُع األحقاُن مامره، خّددُه ال ضاُحضا ج اله و

  لص خَت لم وجاِل القفاُر. لبك َت لْم ُضجِد الرأّلُه حس أه،
 ل َف وسامُ  األضاَم؟ ف ا لح َد الل ِب نأِت الدضاُر..

  دضجورَك الباول، لال قمٌ  ُضياُر. ال صوٌت ضم ُّ بالقنِه املغلوِب ا
 .. لو باٌب إلى اليس اِن .... ضا ذا الالقِنال لِحلو لردٌأ ا 

 لو درٌب وبّ جُه الجوامُط لالق اُب.
  لط وجدي الطفولُة ا سيابلاا لكّط عم َك راحٌب ا ال ضِح

    اُر.خللط ُضجدي ا باق  فؤادَك ال الل
  َفِمْب ب أِسَك بال   ضا أنَت ضقرلَك الف اُق

  فوَق الرصالضِ  الرل أح  راا ق َب ال ح ِب!
  !لْم ص َت م ربدًا لصارلا ألاِه لْم ألحشراْم،

  ضا لألبارضِ، الرل نّفْت ب لحَك،
  لكياا ل سْت ُوداُر. لالخموِر إذا نب َت بدفلاا
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  لالالماُم لُه مدضُب. لأقف ْت ببَد البش ِة نأِت الدضاُر،
 ُط ال خ ُب؟أألنُه القم

  و الُ  عط أل ٍف لم ضغّ  ُه ال ح ُب... أمس َت لحدَك ا نماِل الل ِب
  ضا ذارَد الدمباِت مذي ال لُح عارضٌة

  فقّملاا بط ِد ردااك ال الل،
  فل ُب ف قراا يفوضُب... لُمقَّ بشجوَك البالل نج  اِت اليباِس؟

  ال نلَء ضأولُف املكاَن سوى
  لاألرُي ميباما البوضُب. ..املغ اِل ُم   ب م لِرَك ا 

  لانج َح الصا ُب؟ال  داء.. بكْت ع وُن الخ ِب ا .. أألَن قل َك دامٌط خلَف الطلوِل
  ضا لضَح حقنَك ضا بب َد الداِر

  لال حمامات ل ارقَّ اليخ ُب. ال حوٌر لر كل والرُه ُم َّ الالف ِف،
  ..الغ لِب ىلع ف اقَكال قلاُل أّمَك ناحاٌل عيد 

 ..ال ص ّ ُة حّ َك ال   اُء دارضٌة بوجدَك
  ُضش عاا ىلع ال سراِن ِمطلَبَك الجم ُب. لال نوافُذ أمسَك امليسل 

  لخَّطَك املش اُل.. يفاعيَت ا األحقاِن أضام  بال عدٍد
 للجاَك املكدلُد ضب لُه اصف اُر. ف ومَك آزٌد نالو الغ لِب،

  فلط ومّ َق رل اْم لفوقاا جثُ  الذضط وال اْم( ببد األلاِن ليوُق البشاُر)سرج لَك ا
  لوكوُن قد خلِت الدضاُر. سركوُن نمسك قد م ْت،

 
 
 
 
 
 
 
 



18-3-2023التاريخ:  803 العدد رقم  

               

 

 صدى البالد .. ىلع مدى البالد 
 

 ثقا،ة

 
 
 
 
 
 
 
 
 


