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 العاهل الاردوي ال يزي سالما في الشزق الاوسط بدون دور اميركي

 2102\2\5  –" القدس" دوت كوم  -واشنطن 
لايالػػا،لافلار لااري ػػلتلااد الػػاةل  اقػػضلوػػ ر  لليللادػػؿلاعلػػفلااهل ػػؿلاي الػػكلاادلػػؾلعاػػااالاامػػللك،لاا ػػـر

االػػؿلمػػلدكلاػػ فلامػػ ال ؿلراانلمػػط ل  ف،لاػػلا دـلدػػفلايل قػػلالاارامػػملاالطػػلؽلالدرلػػؼلايد   ػػكلاا ا ػػالالػػرؿل
 ااقاس.

رللؿلاادلؾلعاااالاامللكلفكلاقلءلا  اهلدههلف  الز   للعلضللللةل)مػكلافلاف لالػهل يل د ػفلافل  ػرفلاػا للل
 اري لتلااد الاة .عدل ةلمالـلارلالؿلملدكلاارفلار لا

راع اػػ لافل ػػالالايدػػ ل اقػػضلىػػال الللال ػػضلاهػػاللػػ ا لااػػ ل سلارللاػػال  ادػػبلايػػافللقػػؿلاامػػنل ةلايد    ػػةلااػػضل
 ااقاسلدفل ؿلاا ب،لال ثل ر ال د ملمنل اتلااارؿلاي لا ةلفكلام ال ؿ.

ااد  دػػملااػػاراكلررىػػنتلعدػػلفلفػػكل ػػللرفلايرؿل)ا مػػدا  لاادلوػػكلأطػػرةل  ادػػبلاالاػػلل ال اػػلؾلاقػػ ا اتل
رد مػػلؽلايدػػـلااد الػػاة ،لر ػػاالعاػػااالدألرفػػهلالللػػبلااػػ ل سلدل ػػؾلاػػلسلااػػالللزا لاايػػ ؽلايرمػػطلاايػػا ل

 اادلوك.
رايل لاادلؾلعاااالفكلدقلال هلافلل ا ل  ادبل  لفلاهل ّالفهؿلعل نل ،لررااليهر العلػالاانلمػط ل  فلاالػهليل

  ر الرم طللز ه.
أفلأ داػػػؿلفػػػكلإىػػػاا لانال ػػػلـ،لنللػػػللدػػػللزالػػػلللل ظػػػ لدػػػفلاند ػػػ    فلأفل هللػػػرالعػػػفللا لػػػهلاوػػػلؼل ألػػػللأرا

 أط اـل)المالـ  .
 راال نتلام ال ؿلاق ا ل  ادبلااالللي ا هلدهظـلارؿلااهلاـ،لرامل لدوبلااه بلراادملد ف.

 ر  دمؾلاانلمط ل رفلاافل  رفلااقاسلااي ل ةلعلىدةلارا اـلااه  اة.
 الكلا ولل اع قالافلعل لللافلللظ لااضلاا للبلاادآلفلرافللهدػؿل د هػللدهػل لدػللافل هلػفلرللؿلااهل ؿلاي

ااا تلايا ضلعفلأطةلمالـ،لدو نلل ادػللإالال اػ فلألاػللا مػتلأطػةل  ػاةل)... لفػاللأع قػالأفلاػا لللأطػةل
لاا لةلعلاللفكل الهلااد اللة .

ل  
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 بحزيني بضيافة إسزائيل.. ما صلته بابن سلمان؟  أمير 

 2102\2\5  20عربي -لندن
د الرز  لاي ىليتلاإلم ال لك،لأ ربلل ا،لاىر ةل ده هلدملدال ؾلآؿلأل نػة،لأالػالأدػ اءلااهلللػةلااالل دػةل

 فكلاااال  ف.
    ،لإلػهلام وػلؼلآؿلرللؿللػ الاادهػ رؼلاقػ افلدػفل لػ سلااػرز اءلاإلمػ ال لكلل ل ػل ر،لفػكل    ػاةلعاػ ل  ػرل

 أل نةلفكل ؿلأا بلاي ؿلعللك،لرم اأالهليالقللإاضلاا ل مت.
اار ه،للقؿلدرلػمل  ػلف لاا ػلاملال لنز ػرفلاإلمػ ال لكلاا مػدك،لعػفلدمػرؤا فللػرااـ،لإلاػـليل ه فػرفلاايػأصل

 اااال  لكلااالللظا لدملاارز  لأ ربلل ا.
فػػكلإمػػ ال ؿ،ل ػػلءلإاػػضلإمػػ ال ؿلفػػكلز ػػل ةلألىػػة،ل دػػـلراالمػػبلاادرلػػم،لفػػرفلداػػل ؾلآؿلأل نػػة،لااػػاللل هػػ شل

 داللريتلدمؤرا فلفكلاااال  فلدلهه.
ااد امؿلاام لمكلاا لةلاااثلاإلم ال ل ة،ليدهرفلآ اف،لللؿللقاللعفلد ػبلااػرز  للػ ا،لإفل داػل ؾلآؿلأل نػةل

 ل  لافملااهالللتلا فلإم ال ؿلرارؿلااأل جلإاضلاندلـلاي ؿلعللك .
فل آؿلأل نػػةلاػػهلعاللػػلتلرط ػػاةلرد يػػهاةلدػػملارؿلاا ػػ ب،لر ػػرلدػػفلأ مػػ لاادقػػ ا فلدػػفلراػػكلر يػػؼلآ افلأ

 ااهاالاامهراللدالدالافلملدلف .ل
 ال  لأفلأ ربلل ا،لاا قضلدملرفالاال  لكلزا ل ؿلأا ػبلفػكل ػللرفلانرؿيلا مػدا لاادلوػك،لرال لاػللاوػط ل

لاليػ ل    ػاةل اػل ؾلف اػػلللػ الااػرز  لايمػ ال لكلاالػالؼل    ػاةل الاػتلفػكلاارفػػالاإلمػ ل ال لك،لإيلألػهلعػلالاا ػـر
 ز ل ةلآؿلأل نة.

رفػػػكليػػػػالطيلفا ا ػػػ لدػػػػفلااهػػػلـلاادلوػػػػك،لام وػػػػلؼلدلػػػؾلاااالػػػػ  ف،لالدػػػالاػػػػفلعػػػ سلآؿلأل نػػػػة،لاللأػػػػلد فل
أد     ف،لف دػللزا لل لػهلللىػ ،لفػكلأ لػرؿيلمػا دا لاادلوػكلد  ػزال ارا ػللفػكلااري ػلتلااد الػاةلاند    ػة،ل

 اا ملُدحلااا لكلاا كلرلملعل اللدلؾلاااال  فلفكلرلتلملاؽ.لاافملرم قة
،لز ػل ةلرفػالدػفل  ػلؿلانعدػلؿلاا اػرالإاػضلاادللدػة،لر ػاا  اـل6102ف دللياال للرفلأرؿيلا مدا لدفلااهلـل

ل لىةلعلضلأل لـلاالي الااىا رلكلانرؿل  ل  نله ،لاديل  ةلدفل  لؿلأعدلؿلاال  ل  ف.
ل
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 أمزيكية جادة إلنهاء ألاسمة الخليجيةد. جهشان: استعدادات 

 أ الأفل للؾل ال  لتلعلضلدم رىل ف مل الو  ًالالقدة..
 2102\2\5الشرق القطرية     عبدالحميد قطب
 اعراتلادمؤرا فلأل    فلاز ل ةلرايلطفلفكلان لـلااقلادةلال الو  لالقدة

 ااالرا لاإلم  ا   كلألاضلاا ال فلاند   كل  لهلانزدة
  ا لفكلرايلطفلدق لملاو ر ةل طر  لااهالللتلااقط  ةلاند    ةىللملااق

  ى  اللتل  ل مرفل ينتل    لر اةلاالظ لاند    ةل  لهلااارالة
 ااالرا ل طر لداـلر ل  أكلفكلااهالللتلا فلااارالةلررايلطف

لاام لمػػػ ةلا لدهػػػةلا اػػ اا فلاند    ػػػة،لأفل لػػػلؾلاػػػرل اا لإ  لا ػػػةل يػػؼلااػػػا  ر لأل ػػػؿل ايػػػلفلأمػػ لاللااهلػػػـر
يم هااااتلأد    ةلعلضلدم رىل ف م،لالأرضلفكلرملطةل ا ةلا فلأطػ اؼلانزدػةلااأل   ػةلإللاللاػل،لأرل
دػػػػفلأػػػػالؿلاعػػػػـلأ اػػػػ لالرمػػػػلطةلاا ر   ػػػػة،لدؤ ػػػػاًالأفل لد الػػػػلتلاياا ةلاند    ػػػػةلانمػػػػارعلاادلوػػػػك،لعاػػػػ ل

كلدػل رلاادقاػؿ،لر ػرلدؤيػ لراوػحلعلػضل ى  اللتلادمؤرا فلفكلاياا ة،لعفلاعرةلللاةلارؿلااأل جلاقدةلف
  داةلالق ق ةلاإلاا ةلاند    ةلفكلالؿلانزدة.

 دؤي اتلراوالة
رأ ػػػال ايػػػلف،لفػػػكل ىػػػ  اللتلألىػػػةل اليػػػ ؽ لعػػػفلدؤيػػػ اتل م ػػػ ةل ؤ ػػػال داػػػةلرايػػػلطفلفػػػكلإلاػػػلءلانزدػػػةل

ادىػػلاحللراللاػػل،ل  دمػػؿلفػػكل ىػػ  اللتلاادمػػؤرا فلاندػػ     فلطػػراؿلانيػػا لاادلوػػ ةلاػػافلانزدػػةلأوػػ ت
رلنػػػراللااري ػػػلتلااد الػػػاة،لر ام   ػػػللاامػػػلاكلعلػػػضلأ ػػػاافاللفػػػكلاادلطقػػػة،لرفػػػكلاادقادػػػةلاا هػػػلرفلايمػػػ  ا   كل

 راندلكلدملااارؿلااالل نةلااللفكلاإللل ـ.
 ااالرا لاإلم  ا   ك

رأروػػػػحل ايػػػػلفلأفلااالػػػػرا لاإلمػػػػ  ا   كل ػػػػلفل مػػػػلاةلراوػػػػالةلنطػػػػ اؼلانزدػػػػةلااأل   ػػػػة،لديػػػػ  ًالإاػػػػضلأفل
 اللتلرز ػػػ للااأل   ػػػةلرااػػػافلعلاندػػػ     فلاػػػافلانزدػػػةلااأل   ػػػةلأوػػػ تلا د ػػػملانطػػػ اؼلااأل   ػػػة،ل ىػػػ ل

 رأ وللادىلاحلااري لتلااد الاة،ل هززل داةلاإلاا ةلاند    ةلفكلإلالءلانزدةلراللال.
ر  لرأيػػػل لإاػػػضلافل لػػػلؾللللعػػػةلاػػػػاىلىػػػللملااقػػػ ا لاند   ػػػكلاا د ػػػػةلااالػػػرا لايمػػػ  ا   ك،لروػػػ ر ةل طػػػػ

ااهاللػػلتلاػػ فللطػػ لرأد   ػػللراعػػـلامػػ د ا  ل،لعلػػضلع ػػسلااػػارؿلانأػػ ىلاا ػػكل رلنػػتلااهاللػػلتلدهاػػل،ليف ػػًلل
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إاػػػضلأفلااالػػػرا لايمػػػ  ا   كلألاػػػضلاا اػػػل فلاند   ػػػكل  ػػػلهلانزدػػػةلااأل   ػػػة،لر  ػػػحل نػػػةلاادرلػػػؼلاند   ػػػكل
مػلبلاادرلػؼلارأػ لااػاللل  الػلهلااا ػػتلااددمػؿلفػكلااأل   ػةلرااػافلع،لرااػااعـلإللاػلءلانزدػةلراللاػل،لعلػضلال

 انا ض.
رلػػػلؿلافلااالػػػرا لااقطػػػ للاند   ػػػكلايمػػػ  ا   كل طػػػر ل ػػػلـلر ػػػل  أكلفػػػكلااهاللػػػلتلاامللل ػػػة،لاندػػػ لااػػػاللل
م  رفلاهل ام  للرللعلضل ؤ ةلااري ػلتلااد الػاةلادىػلاالال،لر هلدلاػللدػملارؿلدلطقػةلااألػ ج،لدروػالًللأفل

ارالػةلررايػلطفلإاػضلاادمػ رىلاإلمػ  ا   كلعاػ ل ػالالااالػرا ل  يػؼلالق قػةلدرلػؼل فملدم رىلااهاللػةلاػ فلاا
ااري ػػػلتلااد الػػػاةلدػػػفلانزدػػػةلااأل   ػػػة،ل دػػػللأفل ا  ػػػالرز ػػػ لااأل   ػػػةلاند   ػػػكل   ػػػسل  ل مػػػرفلامػػػ هااال

مػلاقةلاإلاا ةلاند    ةلالافلعلعفلم لاةللط لإالالدلل طلبلاند ،ل لاكلاي ؿل ا  لاا لللولتلاند    ػةلاا
ر  يػػػؼلأ وػػػللدػػػاىل   ػػػ لر اػػػةلاالظػػػ لاند    ػػػةل  ػػػلهلاادرلػػػؼلل—اا ػػػكل للػػػتلدمػػػل ل مػػػلؤيتل م ػػػ ةلل—

 ااقط ل.
 اعراتلأد    ة

رف دػػلل أػػصلاله ػػلسلااالػػرا لايمػػ  ا   كلعلػػضلأزدػػلتلرلوػػل للاادلطقػػة،ل أىلألػػهلمػػ له سلايػػ ؿلإ  ػػلاكل
دػػلـلاللا ػػل،لعلػػضلانزدػػةلااأل   ػػة،لراامػػهكلااللاػػللرا ػػفلعلػػضلايدػػالااطر ػػؿ،لد  الػػًللأفل  ػػرفلاا    ػػزلراي  

ألىػػةلاهػػالاعػػرةلااقػػلاةلااأل   ػػ فلإاػػضللدػػةلفػػكلدػػل رلاادقاػػؿ،لعلدػػًللاػػافل لػػلؾلاعػػراتلادمػػؤرا فلأل   ػػ فل
لاز ل ةلرايلطفلفكلان لـلااقلادةلال الو  لإاضلااقدة.

ل  
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 ـصـز التـي ثتـغيـز .. ثىقع غير املتىقعم

 2102\2\4 الوطن القطرية    د. شفيق ناظم الغبرا
دللرلملدؤأ الدمل ل سلان  لفلاادى للااملاؽلملدكلعللف،لر ل سلاارز اءلاامػلاؽلأالدػاليػن ؽلرااد يػحل
ألاالعلكلددفلاللرارالاا  يحل ؤ الاافلاالظلـلاادى للاأؿلفكلزدفلااه زلراا   ؿلرألػهليل  الدػؿل للفمػلل

ليػنللاطا هػةلاادػازؽلااػاللل لػؼلأرمػلطلطا ه ػل.لاقػال ػلفلأطػلبلااػ ل سلاام مػكلايمػارعلاادلوػكلللمػ للر 
 االظلـ.لفلالظلـل يه لانقاافلااي ع ة،لرالاالل ةلالقدملراا اا الفكل هلدلهلدملااد  دملرايأ الؼ.ل

إفلإعالفلاا ل سلاام مكلاالػهلاػ سلم لمػ للريلعاللػةلاػهلاػلا الـ،لنلػهلعمػ  لل ه ػسلاللاػةلأػرؼلاالظػلـل
ااقػا ةلعلػضلاا ػالـلراإلللػلعلرااق ػلاةلعدػؿلم لمػك،لفدلىػبل لػ سللدفلااقلاـ.لفلا للمةلعدؿلم لمكل  طلػب

اا دار  ةلدلىبلم لمػك.لاػـل  الػاثلاا ػالالا ػةليلااػ ل سلاامػلاؽلللىػ لريلاامػلااتلأرلداػل ؾلرد مػك.ل
إفللػػرؿلااػػ ل سلاػػافلاارىػػرؿلاللظػػلـلراا  مػػكل  طلػػبلااػػ ألصلدلػػهلأريلرمػػطل اا ػػاهلدػػفلمػػدل ـلالنيػػ ا ل

 ،ل الالاادلطؽلدلل لفل د فلافل ىا لعفل ل سلرامؽلالنمهلريهاه.ل ها  لعفلاال ول 
الػػللاااراػػػةل»ااقػػرؿلإفلدىػػ ل ػػػكلااػػ ل سلرااػػػ ل سل ػػرلدىػػػ ل ػػال  لاقػػرؿلاػػػر سلاا ااػػملعيػػػ لدلػػؾلف لمػػػل ل

 «.للراااراةلألل
ل6102دىػػػ  لااا   ل ر  ػػػةلدهػػػ رؼلفػػػكلاا ػػػل  ة،لاقػػػالاػػػاأتلالقاػػػةلااػػػ ل سلاام مػػػكل دػػػللع فلل ػػػللدلػػػاللعػػػلـل

 رؿ.النف
اقالأىاحلدهظـلاايهبلاادى للارفلعلضللللعةلاػافلاالظػلـلااػ ا فلااػاللل قػراهلااػ ل سلاام مػكليل  د ػمل
الا نلءةلريلاالمفلاإلاا ة،لرللدلل ل حلفكل ه  فلايلملفلاادللمبلفكلااد لفلاادللمب.لاؿل   يػؼلاايػهبل

ـلريلاا فػلهلااػالللوػالضلاال   ػهلدػفلاادى للاهالملراتلأ املدفلال ػـلااػ ل سلاام مػكلاالػهلاػـل القػؽلاا قػا
 أ له.ل

اقػػػالمػػػ ط تلعلػػػضلدىػػػ لاا ا لػػػةلدىػػػلاحلوػػػ قةلرالمػػػلالتل ػػػ ـل مػػػر  اللاػػػ فل اػػػل لااهمػػػ    فلرااد لنػػػال فل
 اادال ط فلالالظلـ.لااالالم   نملفكلدى لدظل  لاا فضلراالقالراادهل وةلفكلااد اللةلااقلادة.ل

ة،لريل يػ ؾلااد  دػملفػكلىػلملااقػ ا لا لدػلل وػملأرار ػلتلاالظلـلاااللاكلفكلدى ليل را ػهلاالػلسلالاالق قػ
ألطلػػةلاالل ىػػلالراا لد ػػةلر ػػرلعػػل زلعػػفلاد ىػػلصلاااطلاػػة،لاػػؿل  وػػحلاػػافلديػػل  ملاالظػػلـلااهداللػػةليل
عاللةلااللالا ي  ؿلر لد ةلاااللاةلااىال ةلراا هل د ةلفكلاااالا.لدى لدفلأ مػ لااػارؿلاا ػكل ن ػ حلااديػل  مل
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عػػػالـ)لادهػػػاؿلمالمػػػةلديػػػل  ملاػػػلا ـر لارفلأفل ػػػؤاللالاػػػؾليله ػػػلسلإ  ػػػلاكلعلػػػضلايل ىػػػلالأدػػػلـلرمػػػللؿلاإل
 راا ل ةلرال لةلاادى   ف.ل

رعلػػػضلمػػػا ؿلاادمػػػلؿلاػػػـل لػػػ جلعػػػفليػػػؽل ن  هػػػةل ا ػػػاةلاقلػػػلةلاامػػػر سلا ػػػؿل  لا ناػػػللالػػػؿلاديػػػ التلدىػػػ ل
مػػ هزؿلاالأػػبلاادىػػ  ةللانملمػػ ة،لراػػـل لػػ جلعػػفلالػػلءلعلىػػدةل ا ػػاةلألل ا ػػالمػػرىلأفلاادا لػػةلاا ا ػػاة

لاايهبلر اءلأمرا .ل  اام لم ةلااالل دةلعفلعدـر
رفػػكلاامػػلراتلاي اػػملانأ ػػ ةلاػػـل طػػر لاالظػػلـللػػللرفلاايػػنلف ةلرلػػللرفلاادمػػلءاةلراػػـل طػػر للػػللرفلامػػ قالؿل
ااقولءلراادؤمملت،لراـل ل حلاالظلـلفكلعدؿللللرفلاإلعالـل ه ػسلاال  ل ػلتلد  دػملعىػ للدػ لامػر ة،ل

 ػػحلاالظػػلـلفػػكلإلػػ ا لااالػػالايالػػضلرانعلػػضلاال ػػر ،لرلػػالفيػػؿلاالظػػلـلفػػكلاا أن ػػؼلدػػفلاللاػػةلااالعاااػػةلريلل
 اادؤم ةلعلضل ؿلااد  دم.ل

دفل اةلاأ ىليلزااتلاام رفلاادى  ةلدل لةلام للءلاا أللراادهل وػةلرعػاا ـل   ػلرزلعيػ اتلاريؼ،ل
لللوػػل للاا لػػرثلرااىػػالةلرااد ػػلهلراا هلػػ ـلفػػكلالا ػػل ل دػػللأفلديػػ لةلاإل  ػػلبلاػػـل الػػؿ،لاػػؿل ػػزااالمػػرءا،لا لدػػ

ر  ا ملدم د .لال ضلمالاالاوةلرد لهلاال ؿلر ؿلدللا  ػاطلاام را ػللراامػراافليػاالدألمػ لالق ق ػةلادىػ ،ل
اػػؿل  نػػكلاػػافلدىػػ لأمػػ تل  ػػ افلرىػػللف  لارفلأفل ػػل حلاالظػػلـلفػػكلإاا ةلالػػرا للػػل حل يػػ ؾلاايػػهبلفػػكل

الالفيػػؿلاالظػػلـلفيػػالل ا ػػ الفػػكلااقوػػ ةلاانلمػػط ل ةلر ػػر طلدػػملااػػ ل سلاا  ادػػبلااقػػ ا لردا  ا ػػه.لرفػػرؽل ػػؿل ػػ
 ردلل ه ؼلاىنقةلااق فلراد اااا اللفكلم للءل

دى لللالةلن م لدفلاال دلؿ،لأ  ؾلاأ لؿلااقل ئل رلملايال دليتلفكلظػؿلأروػلعل اػالهلل رلػملفػكلدىػ ل
 د  لااد رلم.
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 الاعتماد على الذات أردهيا

 2102\2\4  العربي الجديد  انمحمد أبو رم
ر رلدالدٌؿلاازدلتلال ىلا ةلردلا ػةل ا ػ ة،لد  اطػةلاه ػزلدػلاكلردا رل ػةلد  ا دػةلل6102راجلان افلااهلـل

 رأادةل ا  ةلالا فلااهلـ،لالا زارجلدملدهايٍتلد  لدمارلٍةلدفلدهايتلاااطلاة،لرا  نلعلفكلأمهل لااملم.
الىػػػل لاندػػػ لاارالػػػم،لانهػػػؿلانزدػػػلتلاإللل د ػػػةلاادال طػػػة،لفػػػكلمػػػر  ةلل  ػػػزارجلالاػػػؾل لػػػهلدػػػملدػػػلل يػػػاهلاللاػػػة

رااهػػ اؽ،لاا ػػكلأر ػػاتلالػػاراًاليػػاهلد لقػػة.لرفػػكلاارلػػتللنمػػه،ل  مػػأتللللعػػةلاػػاىل دطػػاةلااقػػ ا  لاػػافلعاػػال
اادمػػػلعااتلااأل   ػػػة،لدػػػفلااػػػارؿلاايػػػق قة،لرأىرىػػػللدػػػفلاامػػػهرا ة،لاا ػػػكل للػػػتل طنػػػ لأزدػػػلتلاادرازلػػػةل

  للاؾلااعـلدالي لالدرازلةلمرىلااري لتلااد الاةلاند    ة.ال اض،لراـل هال
افهػػتل ػػالهلاارلػػللملااااأل ػػةلراإللل د ػػةلإاػػضلا أػػلاللااال ردػػةللػػ ا اٍتلللمػػ ةلفػػكلدروػػرعلاإلعنػػلءاتلااوػػ    ةل
راعـلااملم،لولعؼلدفلال ـلااو رطلاادلا ةلرايل ىلا ةلعلػضلاادػراطل ف،لفػكلالػٍال هػجلأىػاًللالنزدػلتل

فلاامػػر   ف،لراوػػهؼلاادػػرا الاادلا ػػةلردالارا ػػةلفػػكلدهػػاؿللدػػرلاالػػللجلاإل دػػلاك،لدػػلل هػػّززلانزدػػة،لرااال لػػ 
 رُ الاثل ااع لتلم لم ةلرأدل ةلرد  ده ةل لللةلاال.

فػػكلوػػرءل ػػالالاارالػػملاا ا ػػالالا ل ػػة،لا  ػػ حلدطػػاةلااقػػ ا لفػػكلعّدػػلفلدىػػطلالًلل ا ػػاًا،ل ػػرلايع دػػلالعلػػضل
رلدرا اػػةلاادا رل ػػةلرااه ػػزلرانزدػػلتلاادلا ػػةلرايل ىػػلا ة،لدػػفلارفلال ظػػل لااػػالات،لادهلػػضلأفلاادطلػػربل ػػ

ىػػالحلايأػػ اليتلايل ىػػلا ةلااها ػػاة،لدػػللراّػػالأف ػػل ًال اادمػػلعااتلااأل   ػػة،لراي  نػػلءلاػػلادرا الاادالل ػػةلراال
يػػػػ  ة،لرامػػػػ  ا    لتلرأططػػػػلل ا ػػػػاة،لدمػػػػؿلأطػػػػةل الن ػػػػزلاالدػػػػرلايل ىػػػػلاللرامػػػػ  ا    ةل لد ػػػػةلاادػػػػرا الااا

عػػلاةل   لػػةلمػػػرؽل اللاػػرضلاقطلعػػلتلاا هلػػ ـلرااهدػػؿ،لر اـلاان ػػرةلاػػ فلمػػػرؽلااهدػػؿلردأ  ػػلتلاا هلػػ ـ،لراال
 ااهدؿ.

اػػػـل  ػػػال ػػػالالاادىػػػطلحلااػػػالللأىػػػاحليػػػهل ًالالاراػػػةلان ال ػػػةلفػػػكلااد اللػػػةلاا ا لػػػةللاػػػرًيلرالدلمػػػًللدػػػفلاايػػػل عل
ز ػػلاةلااهػػبءلاادػػلاك،لدػملعػػاـلر ػػرال الّمػػف،لان الػك،لنّلػػهلا  ػػاطلاػا اـلااػػل سل فػػملانمػػهل لرااوػ الب،لرل

علػػضلااطػػ ؼلارأػػ ،لفػػكلااأػػادلت،لرفػػكلإ  ػػلالفػػ صلعدػػؿلر طا ػػؽلمػػ لاةلااقػػللرف،لفاىػػاحل ػػالالااهلػػرافل
 ر اّلهلامـلال  كلفقطلاا للدجلىلارؽلاالقالاااراك،لر رى ل هلد  لاايها ة.

كلاا لدهػػػةلان ال ػػػةلدػػػؤ د ًالرلػػػاراتلفػػػكلمػػػ لؽلدللليػػػةل ػػػالالااهلػػػراف،لعقػػػالد  ػػػزلااا امػػػلتلايمػػػ  ا    ةلفػػػ
د أىىػػػػة،لفػػػػكللال ػػػػةلانمػػػػارعلاادلوػػػػك،ل دهػػػػتلدمػػػػؤرا فلرأاػػػػ اءلد أىىػػػػ فلفػػػػكلد ػػػػليتلدأ لنػػػػةل
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)اام لمػػػػلتلااأل   ػػػػة،لااااأل ػػػػة،لايل ىػػػػلا،لانزدػػػػةلاادلا ػػػػة،لاايػػػػالب،لاا هلػػػػ ـ،لإىػػػػالحلااقطػػػػلعلااهػػػػػلـ ،ل
أّفل للاػػؾلدمػػلفةل ا ػػ ةلفلىػػلةلاػػ فلاارالػػملااػػ ا فلرأالىػػةلمالمػػةلأ ػػلـلدػػفلاالقليػػلتلرااالػػرا اتلاادادػػةل ػػكل

لايع دػػلالعلػػضلااػػالات،لااػػاللل مػػ اعكلأرًي،لرلاػػؿل ػػؿليػػكء،ل    ػػ ًال ر   ػػًللفػػكلااهقل ػػلتل راػػ فل طا ػػؽلدناػػـر
اا ػػػكل ػػػا  لاااراػػػةلاىػػػر ةلعلدػػػة،لدػػػلل مػػػ اعكل ر   ػػػًللدػػػلل مػػػدضل    ػػػ لاادقل اػػػةلراادػػػلاجلفػػػكلااال ػػػـللنمػػػهل

(Shifting Paradigmؤدفلااّفلإاا ةلاااراةلالاهقل ةلااقا دةلرايم  ا    لتلاامػلاقة،لرارا ػلتلاا قل ا ػةل ،ل 
فػػػكلااال ػػػـ،لاػػػـل هػػػالدد لػػػةلفػػػكلان اف،لرااهػػػلاـلااه اػػػكلاىػػػر ةلعلدػػػة.لاػػػالاؾ،ليل د ػػػفلأفل لنىػػػؿل الق ػػػؽل

الػػااثلاامػػر ةلاامػػلد ةلااااأل ػػةلاادطلراػػة،لفػػكلد ػػلؿلاا لد ػػةلرايل ىػػ لالرااهدػػؿ،لعػػفلايع دػػلالعلػػضلااػػالاتلراال
اا للػػػبلاام لمػػػكلااػػػااألك،لرعػػػفلاإلىػػػالحلااػػػا دق اطكلراام لمػػػك،لااػػػاللل ليػػػ لللعػػػاةلد  ده ػػػةلريػػػها ةل

 ع  وةلررامهةلال     اتلاا ر   ة،لادلل يدؿلاامقلفةلااايها ةللنمال.
لدػػفلارفلالاػػؾ،لرفػػكلظػػؿلاان ػػراتلااهد قػػةلاػػ فلااال ردػػلتلراايػػل ع،لرعػػاـلر ػػرالللػػراتلم لمػػ ةلرا ىػػػلا ة

 عد قةلا لادل،لفرّفلالاؾلدفلااىهبل الق قه.
 دمػػػؿلان افللدرال ػػػًلل)فػػػكلاام لمػػػلتلااه ا ػػػة لعلػػػضلاراػػػٍةلل ػػػتلدػػػفلعراىػػػؼلاا ا ػػػملااه اػػػكلردلهطنل ػػػه،ل
رعاػػ تلامػػالـلانزدػػلتلاإللل د ػػةلاادال طػػة.لدػػملالاػػؾ،ل للاػػؾل الػػا لتلدىػػ   ةلر اػػ ىل را اػػه،لادهلػػضلأفل

،لدػػلل ػػزاؿللللدػػةلفػػكلأدلػػبلااػػارؿلااه ا ػػة،لال ػػضلاا ػػكل6100ه اػػكلاايػػ رطلاا ػػكلأاتلإاػػضلأالػػااثلاا ا ػػملاا
يااتلمر اتلردد اتلا دق اط ػةلأفوػؿ،ل دػلل ػكلااالػلؿلفػكل ػرلسلرااد ػ ب،لفػلادطلربلفػكلااهػلاـلااه اػكل

لمر اتلأعدؽلدفل     لألظدةلااال ـ،ل ىؿلإاضلايل ىلالرااد  دملراامقلفة.  اا ـر
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 حداث عدنفي ضىء أ« املجلس الاهتقالي»مأسق 

 2102\2\4  القدس العربي    محمد جميح
ااالللاألتللرا هلفكلدهل ؾلدػمللػراتلااال ردػةلاا دل ػةل«لااد لسلايل قلاكلاا لراك»ااا ةل المفلااقرؿلإفل

فػػكلعػػافلأػػالؿلان ػػلـلاانلل ػػة،لأليػػاهلر أمػػهلدالػػلفظلعػػافلاادقػػلؿلع ػػا رسلاازا ػػاللدػػملعػػاالدػػفلااقػػلاةلدػػفل
 ةل قمػػ ـلااػػاالا،لرامػػ قالؿلاا لػػربلفػػكلاراػػةلعلػػضلااالػػارالاايػػط  ةللاػػؿلعػػلـل لػػربلااػػ دف،لددػػفل طػػ حلف ػػ

،ل«ااالػ اؾلاا لػراك».لر هالااد لسلدفلأا زلاا  ؿلاام لم ةلاا لرا ةلالإلوػلفةلإاػضل  ػؿلأأػ ىلفػكل0991
   نلرتلفكلدطلاااللا فلاااعرةلإاضلاان ا اا ةلراا رلن ا اا ةلاادطلااةلاليم قالؿلفكل لربلاا دف.

لػػػال يػػػنتلأالػػػااثلدا لػػػةلعػػػافلاا دل ػػػةلعػػػفل ػػػااأؿلأزدػػػلتلعػػػاةل هىػػػؼلالاروػػػه فلاندلػػػكلرااهمػػػ  ل،لرل
 ر أضلاادياالاام لمكلفكل لؾلاادا لةلاا كلد تلعل اللر التلرال ربل م  ة.

ر  دػػفلدػػازؽلااد لػػسلايل قػػلاكلااػػاللل طلاػػبلارللدػػةلاراػػةلدمػػ قلةل لػػربلااػػ دفلفػػكل فهػػهليػػهل اتلده لػػة،ل
اهػػضل داػػر ه،لراهػػبلعلػػضلر لػػةلد ػػلبلااأػػادلتلاا ل مػػ ةلفػػكلاادا لػػة،لا الدػػؿلااال ردػػةلادػػاغلااػػلليػػهر ل

اا دل ةلا للمةلأالدالعا الافلاد لدمؤرا ةل  اللااروملااده يكلالدراطل فلفكلعافلرد   ػل،لد ادػًللإ ل ػلل
 الانملالراادالمرا ة،لر كل اـل  لؿلاالدًللالال ردةلاا دل ة،لرا سل الالدالؿلاا ااؿ.

 لػػلل ػػرلأفلع ػػا رسلاازا ػػالل لػػ سلااد لػػسلايل قػػلاكلفػػكلعػػاف،لرااػػاللل ػػ اـلااال ردػػةلالانمػػلا،للاإليػػ لؿ
 دلػةلدػفلل–المػبل مػ  التلل–ر اعرلإاضلإمقلطال،لعلالد لمهلاهالرلؼلإطالؽلاالل لفػكلاادا لػةلا طػ حل

اتلااالػػرم  فلاادطلاػػبلاػػ سلدػػفلا لاػػللإمػػقلطلااال ردػػة،لرا لاػػلل ػػار لالػػرؿلاييػػ  اؾلف اػػل،لر ػػالال ػػال  لايػػهل ل
،لال ثل فهراليهل اتلإمقلطلال ردةلدالدالملاـلالملارة،لا  وحليالقػًللالاػـلمػهرالالمػ ط ةلعلػضل6102فكل

اامػػلطةلفػػكلىػػلهلء،لر ػػالالاندػػ لالالمػػاةلالد لػػسلايل قػػلاكلأاىلإاػػضلظاػػر هلادظاػػ لدػػفل  فػػمل لدػػةلالػػؽ،ل
ع ل داػػػر ه،لر طػػػ حلعلػػػضلااطلراػػػةلرا لػػػهل   ػػػالااػػػللاػػػلطاًل،لردػػػفل هدػػػؿلاط  قػػػةلال الز ػػػةل ادػػػاغلف اػػػللديػػػل

 يهل اتلالرؿلفملالااال ردةلا هرالر طلابلالاديل  ةلف ال.
مـلإفلاا م  لدفلط راللتل  لؿلااد لسلايل قػلاكل يػرااللاي  اػلؾ،لفالػلؾلوػالا ةلالػرؿلاع ػ افاـلايػ ع ةل

كلاارلػتلاا ل سلاا دلكلعاا اهلدلىر ل لال،لال ثل ىػا لعػلاـل ىػ  اللتلد وػل اةلفػكل ػالالاايػاف،لرفػ
لنمػػهل طػػلاارفلارمػػقلطلال ردػػةلاػػفلادػػ لعلػػضلاع اػػل لألاػػللد ػػ ليػػ ع ةلدػػملألاػػللده لػػةلدػػفلااػػ ل سل ػػلال،ل
ااػػاللل الػػلرارفلعػػاـلاا هػػ ضلايػػ ع  ه،لأرل  هدػػارفلإاقػػلءلدػػرلناـلوػػالا ًللدلاػػللعلػػضلأفوػػؿلانالػػراؿ.لر ػػـل
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الاػػػػرفلالاقللػػػػالاندلػػػػكل ػػػػالاؾل  فوػػػػرفلاقػػػػلءلألللػػػػراتلدػػػػفلااداللفظػػػػلتلاايػػػػدلا ةلفػػػػكلاا لػػػػرب،لرا ػػػػلاـل  ل
رااهمػػػ  للطػػػل ؽلدالدػػػالعاػػػااالىػػػلاح،لل ػػػؿليػػػق ؽلااػػػ ل سلاامػػػلاؽلعلػػػكلعاػػػااالىػػػلاحلااػػػالللل ػػػللدػػػفل
درا التلدملااالرم  فلفكلىلهلءلل ؿلف اللعده،لف دلل اارل لن الًالا داػةلإدل ا  ػة،لال ػثل مػهضلأاػرظاكلإاػضل

هػػػل ؾلوػػػالااالػػػرم  فليػػػدلؿلااػػػاالا.لرفػػػكل يػػػ  ؿل  للػػػبلدقل لػػػةل  اػػػملااهد ػػػالطػػػل ؽلىػػػلاحلا يػػػل ؾلفػػػكلااد
الا ال ػػػؿ،لدػػػملأفل لػػػ سل ػػػالهل«لايالػػػ الؿلاا دلػػػك»ااد لػػػسلايل قػػػلاكل ػػػالاؾل طػػػلاارفلدػػػلل مػػػدرلاللال ردػػػةل

٪لدفلل لااتلاااراةلدفلاا لرب،لعلضلاا دـلدفلأفللماةلاامػ لفل21ااال ردةلر ل سلاا دار  ةلرأ م لدفل
 ٪لفكلأالمفلاا قا  ات.61فكلاا لربلإاضللما اـلفكلاايدلؿل ىؿلإاضل

عػفلدطلااػهلفػكلإللاػةلااال ردػةلر مػ  بلدطلاػبل«لايل قلاك»رعلضلأللاللؿلفرفلرلؼلإطالؽلاالل لرم رتل
ده لػػةلاليا الػػلؽلااػػللأاىلإاػػضلأمػػلل لاالقػػتلااػػالالااد لػػسلفػػكل ىػػ اهلاايػػهاكلااػػاللل وػػلءؿلامػػابلأاالػػهل

دػػفل فػػػملدطلاػػػبل ر   ػػةل دػػػسلال ػػػلةللأػػالؿلاايػػػار لانأ ػػػ ة،لرامػػابلاأراػػػهلفػػػكلىػػ اعلتلم لمػػػ ة،لاػػػايًل
االلسلاا رد ةلفكلعافلراا لرب،لاند لااالللأظاػ هلادظاػ لدػفل رظػؼلدهللػلةلاالػلسل رظ نػًللم لمػ ًل،لر ػرل
دػػػللأفقػػػاهل م ػػػ ًالدػػػفلااػػػاعـلاايػػػهاك،لرأاألػػػهلفػػػكلىػػػ اعلتلم لمػػػ ةلاػػػ سلدػػػملأىػػػردهلدػػػفلاايػػػدلؿلأرلدػػػفل

ردمػػؤرا اللرالمػػب،لرا ػػفلدػػملااػػ ل سل ػػلاللريػػ ع  هللاإلمػػالد فليػػدلًيلر لراػػًل،لأرلدػػملال ردػػةلاػػفلادػػ 
اي ؿلعلـ،لعاالعفلأالفل هلدمل  ل اتلرامهةلفكلااال اؾلاا لراكلااالللأ جلااد لسلايل قلاكلدػفل الدػه،ل
دللأوهؼلدرلنهلاايهاكلراام لمك،لر هلهلفكلع رفلاا م   فل دفل مهضلا الق ؽلد لمبلم لمػ ةلألاىػةل

 ةلفكلعافلرد   للدفلدافل لربلاا دف.علضلالملبلدهلللةلااللسلاا رد 
ر لػػلل اػػارلاإليػػ ليتلااد يػػلا ةلراادهقػػاةلاا ػػكل هػػللكلدلاػػللااد لػػسلايل قػػلاكل ل   ػػةلطا ه ػػةلاألطػػهلاػػ فل
اادطلاػػبلااأاد ػػةلالدػػراطل فلرااطدرالػػلتلاام لمػػ ةلا  لي ػػه،ل دػػلل د ػػفلإ  ػػلعلاهػػضل ػػالهلاإليػػ ليتلإاػػضل

اػػػهلفػػػػكلدهػػػػل ؾلإعالد ػػػػةلرم لمػػػ ةلدػػػػملأىػػػػرده،لرااق ػػػػلـلاهدل ػػػػلتلالاامػػػةل   اػػػػةلااد لػػػػسلاام لمػػػػ ة،لراأرل
امػػ ه اضلالقػػرة،لرىػػرًيلإاػػضل ن  ػػ لانروػػلعلفػػكلعػػاف،لاندػػ لااػػالللر ػػالالػػاًالاػػهلا ػػاأؿلاامػػهرا ةلايػػ ؿل

عم   ةلدفلاا للا فلاامهراللراإلدػل ا كلارلػؼلااق ػلؿلفػكلاادا لػةلاػ فللػراتلل–دالي ،لراال ملؿلا لةلأدل ةل
اال ردػػةلاا دل ػػةلفػػكلأار ػػةلااالدل ػػةلاا للمػػ ةلرد   ػػللدػػفلااقطلعػػلتلاندل ػػةلرااهمػػ   ةلفػػكلااد لػػسلرلػػراتلا

 عاف.

 ثم بحمد هللا


