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 «صفقة القرن »هويدي: موقف السلطة متىاغم مع 

 2102\2\5الرسالة نت 
وصففالااحث ففثلااتففي ايلمحلواال يففيلااتلثتففحل، لففحلاولففةياللوسففالااتففيفقلااليتفففل لقللفف لصففل قلاا فف  ل

ل قلعيف لمف ا لحف"االخزيلوااضعلا"اللؤكًةالأ لااتيفقل،حلأضعال ثاي ثلولوسل ثلليلثٍهلولي فثم للفالااصف
 االوسالااع ححلاا تلح.

وذك لاولةيل،حل فةلثلخفثبلحفف"اا تثاقل فت"لتفوالي مف لكثلفيليلثصفليدل،فحلااعفةةلااصفثة لمفًةالااخلفل ل
ل لص للقلاا تثاقالإّ لااتفيفقلاليفزايليف اا لعيف لااللثوضفثتالوااي تفليلاول فحالولكفثةلليلفثاحلااف ل فةل

 ااصل ق".لكحل للالاو ظلقلاالمي كقل،حلاذهلي للذ

و أىلأ للوسالااتيفقلاالعي لل ل ،ضلااصل قلالل ة لصكلح اءةلا ثال"، حللعي ضقلعي لاامكيلوافل ل
 االحةأ".

وكث تلص للقلاا لثةلااي ة لقلسةلكمفلتلعف لفف حلي فة لحفدل لفل لااتفيفقلل لفوةلعحفث لعحف لوتفلفل ثافثال
 حلوا، يدلا مثءلةواقل،يتفل لقلعح لل ا ي.

عفففقالأكفففّةتلأ لاالحعفففوثلاولل كفففحلاعليلفففقلااتففف  لملتفففو لمففف لح ح تالأحيففف لاا  ثصفففيلوكث فففتللصفففثة للفي
اوو وحلل لاالعيلةل ل،حلاا ة ال،حلا ثءلملعدلح ف لسحفيلألفث الأ ل"صفل قلاا ف  "لاامفث يلإعفةاةاثلحثيفتل،فحل

 اال  يقلاوخل ةالوأ  ثلتيعي لس لحًث.

كل ل،فحلااي فثءالإ ل"اافحخفقلعيف لاا فث الواف لليحفَيلواضث،تلاالصثة الأ لم لح ح تلسثيل تفبلأ فةلاالمفث ل
تفوىلإضفث،قلاا يلفيللف لااليفبلوااح ففث ات".لكلفثلأكفةلمف ل ح تل ةًالعيف لتففؤايلعف ل،ف بليفحلفيلااخففقل،ففحل
 ثيل ،ضلااتيفقلااليتفل لقلاا خ افل،حلاايتولقلاايحلي عثاثلألل كثالأ ل"االيتفل لل لالتفوالف ،فًثلل فً  ًاال

إعفففةاةاثلافففحلخففففقلافسيفففل الااليتففففل لو لفففف ال،ل فففثالاكففف   لالتفففوالاافففف الاال فففً  الحفففيلوااخففففقلاامفففث يل
لاإلسيل ".

ل  
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 محللون: الفلسطيييون غير مدعويً لـ "صفقة القرن" لكً "عليهم قبولها"

 2102\2\5   -"القدس" دوت كوم-رام اهلل
 ي فففبلف   فففثل،فففحلمففف  ل ذا لسفففثيلل ييفففو لتلثتفففلو لا لااليتففففل لل لملففف للفففةعول لااففف ل"صفففل قلاا ففف  "لاال

 اال حيالواايحلي و لعي لي يلحثتلاسيلللقلييمثوزل يلاا ضلقلااليتفل لقلو،يلاالحثةئلااليعث العيل ث.

ويواصيتلاايص ل ثتلاال لكلقلاا تللقل ويلف حل"صل قلاا   "لاام  لاال حيالوا لااليتفل ل لا للكو فوال
 ف ،ثل،ل ثلوا لثلعيل  لسحويلااصل ق.

اال يفففيلااتلثتفففحالفففف يلعوكفففيل،فففحل فففةلثلاففففل"اا فففة "لةوتلكفففو الا فففدلحعفففةليصففف لبللحعفففوثلاإلةا ةلوسفففثيل
اول لكلقلاعليلقلاات  لملتفو لمف ل ح تالحفث لااصفل قلحثيفتلمفثازةالوا  فثلتفيل ضلعيف لااليتففل لل الاف ل

سثحيفقلاييلفثوضلوا ليعةلا ثكلالكث لقلاييمكلكلحوموةاثلوس بلف   ثاللمل الااف لا ل"ااصفل قلاسيلللفقلوملف ل
 ةويلع حلقلتيمث كل،ل ثلل لاميليمكليلل و لع ححلات الليحلال لكحلاييصةيلال ا ل،حلاال ف ق".

وحل لا ل"ااصل قلي و لعي لات ثفلاا ة لوسضلقلاا ملفل الحثاضفث،قلااف لضف لاالتفيوف ثتلواح فثءلاا فةوةل
 ي تلااتلثةةلاات الليلق".

 فففثويلا ل،ففف ضلااصفففل قللفففالااعففف بلحفففةو لمففففثءل،يتففففل حالو،فففحل فففثيلواضفففثالعوكفففيل"لحفففةولا لال لكفففثلي
اافف ،ضلتففلي  لااليتفففل لو لحففةع لالفف ا لواا اففثب"الاك ففدلاتففيحعةللمففث كقلاا ة لولصفف ل،ففحلاففذهلااصففل قل

 اخف اثلعي لأل   لاا ولحلااتي ايمح.

 اولاال ثولق.لوح تبلعوكيل،ث لاا لثةةلااليتفل لقلا ليعةلألثل ثل، بلايل ثو ةالوكيللثليح  

وسثيلاال ييلااتلثتحالعلثةلملثظقالا ل"االيتفل لل لمل للةعول لاا لااصل قال،يلثصفلي ثليمفل لااف لا  فثل
اتفف الليلقلواكففف لعيففف لااليتفففل لل لسحوا فففثالواالتفففيكو لا ففثكلليفلففف اتل،فففحلاالمفف ةلااليتففففل حلو،فففحلاا ظفففث ل

للفف لاامخصففلثتلااتلثتففلقلااليتفففل لقلاالومفففوةةلااليتفففل حلاا ففثاحالحلع فف لا لا ففثكلييل لففثتلال لكلفففقلحيف
 واتيحةاا ثلحمخصلثتلاخ ىليؤل لحثات  لااسيصثةي".

وحفففل لا ل"ااصفففل قلتفففي و لعيففف لي يلحفففثتلاسيلللفففقلمةلفففةةللفففالةويلاامفففوا لوحثافففذاتلاالليكفففقلااتفففعوةلقالوافففذهل
 ااي يلحثتلتلة،ال ل  ثلااليتفل لو ".
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ةكيو لا لفةلااعفز لالكث لفقلفف حل"صفل قلاا ف  "لعيف لااليتففل لل الحلفةلل لمث حدلاتيحعةلاال ييلااتلثتحالااف
ا دلامث لاا لا ل"ا ثكلل ثواقلال لكلقلاعليلي يلحثتلاسيلللقلحةو ل يلاا ضفلقلااليتففل لقالاالا لذافكلاف ل

 لؤ  لعي لاا ضلقلااليتفل لقل،ثا ي يلتلح  لا ي االواك لا ثكللخثوالل لي امالااةع لااع حح".

ل ىلاال ييلااتلثتحالعحةلاالملةلتولي الا ل"ايلصل قلال لكلفقلاليتفيملبلاي  فويلااليتففل لقلل ،وضفقلول
تواءلكث تلتيف حلحعةلاتحوعلاولت واتالوا ثكليثكلةل،يتفل حلعي ل ،فضلايلصفل قلاليتفيملبلاي  فويل

 االيتفل لق".

ل ف ففقلايمففثوزلاا ضففلقلااليتفففل لقالاكفف لواوضففبلتففولي لا ل"ا ففثكلل ففثواتل  ل لففقلاع ففةلي يلحففثتلاسيلللففقلحثا
 اص ا لاامعبلااليتفل حلتللميلاذهلاام وة".
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 ت اثصال مع شخصيات فلسطيييةفتح قىوا واشىطً فشلت في«: القدس العربي»مجدالوي لـ

 م ل ح تلةعثلتيقل مثيلأعلثيلل لااضلقلول ي  لل لمزةلوا لليحوالااةعوة

 2102\2\5ـ من أشرف الهور: « القدس العربي»غزة ـ 
سثيلأ لفةللمفةا حالعضفولاايم فقلااي للذلفقلال ظلفقلااي  لف لااليتففل لقالإ لاالحعفوثلاول لكفحلايتف  ل،فحل

 لم ل ح تال فثويلاخيف ايلاا صفث لاافذيليل ضفدلعيلفدلاا لفثةةلااليتففل لقالا يمثمفثلاام يلاووتفالملتول
ل3عيفف لاعيفف اال للتففدلةو ثاففةلي الففبلحثا ففة لعثصففلقلإلتفف الليال لففثلةعففثل مففثيلأعلففثيل،يتفففل لل لاي ثلففدل

 ل لااضلقلااف حلقلول ي  لل لسفثعلمزةالاك لل ثوايدلحثءتلحثالمي.

إ لااتفففيفقلواا لفففثةةلااليتففففل لقلاليمفففع لحفففثا ييلإزاءل«لاا فففة لااع حفففح»لول فففويللمفففةا حل،فففحليصففف ل ثتلافففف
 اال ثواتلاول لكلقالو  ثل تبلسوادلا ليمةل ذا ثلصثملقلالتلثتلثلوالوف لث.

اك دلسثيلإ لحعضلااليتفل لل لسةللمث كو ل،حلاالففو لااتف ويلاافذيلل للفدلااحلفتلاوحفلضل،فحلااعثمف للف ل
ااذيللض ل واا لأالحلمفخب.لوأضفثالأ لااك لف للف لاالمفث كل لاتيمفث والااتفيفقلمحثف/ل،ح ال لاا ثاحال

 إ لكث لحإلكث   لاالمث كقلوا ليعي ضلعي لذاك.

ومففةةلااييكلففةلعيفف لأ لل ففثواتلاإلةا ةلاول لكلففقل،ففحلااح ففثلعفف لحففةاليالتففيحوءلحثالمففيالكلففثلحففثءتلحثالمففيل
 حعل لثتلو لث ل لثتلاا   لاالثضح.لل ثواتلإت الليل،حلاالثضحلاخييلسلثةةلحةليقل،حلت

س فواتل»و تبللصثة ل،يتفل لقل،إ لاإلةا ةلاول لكلقلك لتللف لل ثواي فثلخف يلاوتفثحلالاالثضفلقالالفيبل
الاي فففةلثلعففف لاال  يفففقلاال حيفففق.لوأكفففةتلاالصفففثة ل،فففحل«ملففف ل زحلفففق»لفففالمخصفففلثتل،يتففففل لقل«لايصفففثي

االيتففل حللعيف لملفةالااي  كفثتلاول لكلفقلوايصفثاي ثللأ لاالتفيوىلااتلثتفح«لاا فة لااع حفح»يصف ل ثتلاففل
اوخلفف ةلاايففحلأم لففتللففالحعففضلاامخصففلثتلااليتفففل لقالاايففحليضففل تلةعففوةلااففحعضلازلففث ةلوامفف ف لخفف يل

 اولث لاالثضلقالحعلةالع لاا لثةة.

ضعثاللوسل ثلاا ثضحلحيمللفة«لإ  اج»وي لةلاإلةا ةلاول لكلقلحذاكل اايصفثاتلا فل للاا لثةةلااليتفل لقلوا 
عفةويلأل لكففثلعف لس ا اي ففثلاوخلف ةالواففولألف لية كففدلملفةاللؤتتففقلاا لثتفقلااليتفففل لقالكلفثلأكففةتلاالصففثة ل

 ااتلثتلق.
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وخففففففتلاإلةا ةلاول لكلففففقللفففف لو اءلزلففففثةةلاايصففففثاتلايي يلففففبلاع ففففةلا ففففثءللملففففالعففففةةاللفففف لاامخصففففلثتل
 ييلا ثءللالاامث بلااليتفل ح.االيتفل لقللالم ل ح تالااذيلا لل ظلاذهلاال ةلح

وية كلاا لثةةلااليتفل لقلأ لاإلةا ةلاول لكلفقلي لفةللف لو اءلع فةلااي فثءالإظ فث لعفة لسفة ةلاا لفثةةلااليتففل لقل
عيففف لحتففففلتفففلف ي ثلااتلثتفففلقلعيففف لكفففيلاالكو فففثتلااليتففففل لقالوافففوللفففثلاففف للففف مبالحتفففحبل ثافففقلاإلملفففثعل

 الااذيلل ظ لحةع لسويلل ل  كقل لث ل،حلمزةلألضث.«فعقاال ث»االصثليحلااليتفل لقلعي لس ا ل

ولخمفف للفف للمففف يلاايصففثيلح ففف لاففل ل، فففللففف لمضففبلاالتفففيوىلااتلثتففحالحففيللففف لاالتففيوىلاالصفففثليحال
ااففذيليل ففيلحفف ةلسففويللفف ل«لاافضففبلاامففعحح»حتففحبل ،ففضل  كففقل لففث ل،ففحلمففزةلا ففذهلاايصففثاتالولفف ل

يلألففث لم ،ففقليمففث ةلوصفف ثعقل،ففحلل ث،ظففقلحلففتلا فف لم ففوبللملوعففقللفف لاامففحث ليصففةوالاو،ففةلأل لكففحلزا لسحفف
لااضلقلااف حلق.

ل  
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 أحمد جرار.. املقاثل الوسيم يصىع هموذجا للمقاومة

 2102\2\5  المركز الفمسطيني لإلعالم -جنين 
لعفففّةهلك لففف و ل لوذمفففثلا فففوعلمةلفففةللففف لاامفففحثبلااليتففففل حلاال فففثو ال،حتففف حلعلففف هلاايفففحلالييمفففثوزلاا احعفففقل
وااعم ل لمكيلأ لةل ص لم ا لل لواةلح سل لم بللةل فقلم فل لمفلثيلااضفلقلااف حلفقللصفة لإا فث لاملفيل

 حةألليتي ل القلاال ثولقلح ك ليعثسبلاوملثي.

حل ل،ففحلل يحففيلااعلفف لمففكيلكففيلل  لففثل لوذمففثلامففكيللخييففاللفف لأمففكثيلول ففث  لك لفف و لحففل لصففو يل لامففث
اال ثولقالوأصح ثل لوذمفثلولصفة لإا فث لاملفيلاامفحثبالوالفثلع فةلاايلللفحلحصفو ي ثلااوتفللقلوافحليصفلال
م ففةلثالوي ثحي ففثلصففو ةلاالفففث ةلااوتففل لأ لففةل صفف لمفف ا الواففوللعلففةلصففلثمقلاالمفف ةلاال ففثو لولظ فف لملمففثل

  يلأمحدللثللكو لحثا و لاا ثلج.ولخثح اتلا  ي

 ص ثعقلاا لوذج

ولمفففل لاالخفففيبلحثامفففي لااصففف لو حللعثولفففقللوتففف لإاففف لأ لأخفففف للفففثليخمفففثهلةوالففف لاا فففي يلاالخثح ايلفففقل
واول لقلاولصف ثعقلاا لفوذجلواافذيلتلمفكيللصفة لإا فث ل خف ل الافذاكليتفع لإل  فثءلااظفثا ةالوافحليل ف ل

 خفو ةلذاكلأك  لل ثلحك ل .

عيفف لوسففالللففثتللفف لاامففحث ل،ففحلحفف سل لوم ففل لخثضففواللوام ففثتلةاللففقلوع للففقلعيفف لإل ففثعلم ا،ففثتلو الففثتلول
وح ففثةيلعتففك لقلي  ففيلاالفففث ةلأ لففةالكث ففتلاا يث،ففثتليصففةحل"في ففقلحفي ففقلو ففث لح ففث ....لح  لففحلأ لففةل

 م ا ".

دلعليلفقلسيفيلاا ثخفث لسف بلواللع الع لاالفث ةلأ لفةلللث تفثتلاتيع اضفلقلال، فول يف لحعفةلي للفذهلوخيليف
 ثحي لعثةلاللث  لعليدلحمكيلفحلعفحلمفةااللحلفالااتفيثل لواا لفثبلايزحفثل الولتفلاللفثلمف ىلحثوخحفث لل فيل

 ا خ ل الوح ةوءلمكيلأ ةلعواليلإ حثكلاا ي ي.

ضثل،فحلو،حلااوستلااذيلا لليوسال،لدلأ ةلأ للكو لأ لةلحصلثيدلاامخصلقالوا مفثادلحثايمث ةالوا خ افدلأل
 م اءلوحلالااتلث اتالاولذايدلاال ثييلااعتك ي.
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وحليثحعثتلا ثاقلاالواف ل لويلثعي  للعدال، فةلأ فة تلمخصفليدلل ث  فقلحفل لأصف ثبلااتف حلااتيع اضفحل
حم ففل لللفف للخ مففو ل،ففحلاام ففثزاتلواالتففل اتلوحل ففدالواففوللففثلكففث لميلففثل،ففحل ففةلثلاا ففث لع ففبلكففيل ثة ففقل

 ول ثتحق.

 االفث ةةل لاالي لإا ل

وعففثبلاالفففث ةلأ لففةلليللففثللففالمفف ل لدلوأخيففدلع ففبلاميلففثيلسففواتلاا ففي يلاوااففةهلاا ثلففةل،ففحلكيثلففبلاا تففث ل
  ص لم ا الوااذيللعّةل لزالل ل لوزلاال ثولقل،حل،يتفل لول ظ لحم ل لح لزلقلخثصقلحل لاا ث .

ث ةةللففالزوم ففثلايعلمفف ثلا  للففالو مففيلأ لففةل مففيةلةل لففقلح عثلففقلوااةيففدلأ لصفف لبلاايففحلعثمففتللفف ا ةلاالففف
اح  ثلحذاتلاالواصلثتال،ثوبل مثلل لعةةلل فثواتلاميلفثيالويكفثةلتفل يدلييكف  للفالاح فدلاافذيل مفثلألضفثل
 ي لا  لل ل  ثلل ثواتلاميلثيالوكث تلاالصثة،قلأ لاال ثواقلاووا لاميلثيلكيل لثلكث فتل،فحل لف ل

 االكث .

حعةلا كمثالأل لااتفلث ةلاال ي سفقلسف بلم فل لكفث لل ظفثالوكي فدلل يظف لا ظفقلوحل ث  قليث لخلقال،إ لأ لةلول
االوام ففقاللففثلمعيففدلسففثة العيفف للحثميففقلو ففةاتلاا ففي يلااخثصففقل،ففحلاا مففو لاوويالواففولذاتلاولفف ل،ففحل
اإل ففزايلاامففويلعيفف لل ففزا  للايصففللقلوااففةهللفيففالا يلثضففقلاوسصفف لحعففةلا كمففثالألفف هل،ففحلاالتففلوالقلعفف ل

عثلففثل  يففتلأ لففةللفف لفلففيلحثاكففثةلل71للخخففقل،ففحلااخضففل ةلال ي ففحلاإل ففزايلحثالمففيالوحففل لاا ففثة يل لتففلث ةل
 لييل لخفوايدلاووا ل،حلاا لثةلإا ل ثليلا القلأحلد.

 م اتقلااتي ةاا

وافففل لكث فففتلوتفففثليلاإلعففف  لاليييفففالإالا  فففةاثلااكحففف ىل،فففحلل فففثواتلااميلفففثيلااففف  ثلاالثمفففيقلو لفففةل
حلاوتفففثحلالاا   فففقلاوخلففف ةال،ففإ لم فففل لول فففذلا ظفففقللفث ةيفففدلافف ليففف  لاليفففقلوا فففةةلةو لاسي ثلفففثتلاالفففث ةل،ففف

م تفففقلوسثتفففلقالواعي فففثاتليكفففثةلأ ليففففثيلكفففيللففف لصفففث، دللولفففثللفففثالح لفففثلاففف للحفففيلاا فففي يلصفففةل ثلوال
 صةليلصةليلوالس لحثلا للعي يد.
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 ل حدلم لةاالأولم ل ثلأولأتل ال،حلألفقلا ظفقفل،فإ لوعي لاا م لل لإللث لاامللالحي لأ لةلاالفث ةلسةللي 
لففثلاللخييففالعيلففدلا  ففث لأ ل تففثاقلأ لففةلاالفففث ةلسففةلوصففيتالوأ ل ي ففقللفف ل ي ففثتلااصففلتل،ففحلااضففلقل

لااف حلقلسةلكت تلإا لمل ل معق.

ل  
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 ؟«يادة بديلةق« 

 2102\2\5  الحياة     فاتنة الدجاني
لثلأمفحدلاالفو لحثاحث  فق.لاومفواءلذاي فثالوااظف والواا ل لفثتلواايلثصفلي.لاايفث لللإذللي فوياللفاليكف ا هالإاف ل

 ليتثةلعي لااف ل قلاإلم ل لقل لثلةاللًثللثلُيتَةيلااتيث ةلعي لض لقللث.

ايتففثع ثلكلللففقليفللففبلاافف لل للثتفف لع ،ففثتلحعففةل ،ضففدلاايوسلففال،ففحلزلفف لس لففباليثحع ففثلحعلففو للليو ففقلعيفف ل
ملفثبل»عي لايلفثيلكلفبلةلللفةل،فحلع فةلااف لل لاولل كفحلااتفثحيلحلفيلكيل يفو .لويثحع فثلاايف ولجلإتف الليلًثلاففل

ااعتفففك لقلاإلتففف الليلقلواميلفففثحلااضفففلقلااف حلفففقالوا  فففًثلاميلفففثيل«لااتفففو لاافففواسح»ال ففف لعليلفففقل«مففف لكلااتففف  
 حثات .لع ،ثت

اللخييففالااوضففالك لفف ًالاالففو .لالاال ففثواتلاإلتفف الليلقال،ففحلااتفف لوااعيفف الاميلففثيلاافف لل لل لففوةلعحففث ل
)أحفوللفثز سلتلثتفلًثالوالاال فثواتلاولل كلففقلايضفففلعيلفدلأولإلمفثةلسلفثةةلحةليففقلل فد.لاف لُلتفِعلدلكو ففدلاوبل

ااكلفثحلاالتفيب.لواف لُلخلفالع فدلأ فدلاف للعيف ل،فحلأيلاا و حلايلثسثتلأوتيولو  فجلااتف  لااف ا،ضلااع فالول
وسفففتللوسلفففًثللعث ضفففًثلايللثوضفففثت.ل، ففففلافففثا  لأ للصففف لعيففف ليوتفففلالاا عثلفففقلااةوالفففقلاعليلفففقلااتففف  ل)كفففي ل

 إت الليلليلتكقلح ثسالوأ للي ةىلاإلةا ةلاولل كلقلحعةلس ا لاا ة .

ا يففدالول  ففثلكمففالمفف اءلفففثل ةلخثصففقللفف للففثيل يفف لاايتفف لحثتلاإلع للففقلافف لي  لففدالوذاحففتلإافف ل،تففثةلإة
ااتففففيفق.لواكفففف الكففففيللفففف لكففففث لل يظفففف ل ةل،عففففيلمففففعحلًثلعيفففف لاففففذهلاايتفففف لحثتالتلصففففثبلحخلحففففقالذاففففكلأ ل
االيتفل لل لعي لل ل للف لأ لافذهلاايتف لحثتليوظإفالإتف الليلًثلوألل كلفًثلايضفففلعيف لعحفث الولف ل ف لعيف ل

افذالأ لذاكف ةلاا فث للعّفيفقالأولأ  فثلالي فيلظلحثاليلفثتلو فيللاللع فح«.لصل قلااعص »اامعبالاي حويلحفل
 اال ثتحقل،حلااي ظقلاال ثتحقالواك لحثاييكلةلال لا تلثسًثل،حلااخفقلاإلت الليلقلأولخةلقلا ث.

؟لاإلمثحففقلتففيذابل يلففًثلإافف لاتففي ثاقل«صففل قلااعصفف »، ففيلاالمففكيقل،عففً ل،ففحلمففخبلعحففث لأ ل،ففحل، ففوىل
ي ضفف لحلففثل ،ضفففدلعحففث لأولحثاي ففثزيلعففف لاا واحففتلاالع و،ففقاليلثلفففًثلكلففثلأ لال فففيللإلمففثةلسلففثةةل،يتففففل لق

تلثتلًثلل لةو لاا ضفثلااليتففل ح.لملف لذافكلافول يللفقلاالوام فقلاالحثمف ةللفالاا في يلواإلةا ةلاولل كلفقل
قليمفففحدلحث يلثضفففقلوحيتفففثالبلليخفففّوالل  فففثلخحففف اءلاولففف لاإلتففف الليحل،فففحل فففثيل،فففْ ضلااتففف  لحفففثا وةالوحصفففلف
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ا ت ثبل  لليلمث و لل لسفثعلمزة.لواوللثلك  هلاالو،ةلاولل كحلملتو لم ل ح تلع فةلثلسفثيلإ لخففقل
 اات  لايي للذلوالتتلاييلثوضالحلع  ل، ضلاايتولقلعي لااليتفل لل الواحلإت الليلقل صًثلو و ًث.

أ لل لففحلخفيففدلكل  ففة للأسصفف للففثللفلففبلإالففدلااليتفففل لو للفف لعحففث الوافف لليفثضففو لعفف لاايتفف لحثتا
ايلثيلأوتيوالوكذاكلااتيفقلااوف لقلكلكيتبللوضوعحال ل لاللع حل يُّ ثلتفوىلاا ي فث لااتلثتفحال ف ل

ح فذاالُيصفحبل«.لصفل قلااعصف »ي للذلاإلص  ثتلاالفيوحقلل لةو لاايخوالل ليزال  ثللالاالوام قلضفةل
والتفففتللتفففياقلكفففواال ل لفففثللصففف اللسضفففلقلخ ،فففقلعحفففث للتفففياقل،ففف زلوف فففحل،فففحلتفففلثيللمففف وعلوف فففحا

اتفففيخحث ايلًثل لففففلٌ للفففف لااليلففففثتلاافثلضففففقاللفففف لخففف يلايصففففثاتللففففالمخصففففلثتل،يتفففففل لقلايكففففو لااحففففةليل
 االوعوة.

اولل كلففقال«لصفل قلااعصف »إ لأيل فةلثلعف لإزا فقلعحفث للفف لوام فقلااتفيفقلا  الو،فحلظفف اللوام فقل
الأولأيلل ثابلأخ ىل)تواءلكث فتلصف ل قلأ لليل فقسال«و ليدةلكيثي»أوليزالةلاايت لحثتلع ل،تثةلإةا يدلأول

ال لأك  لل للي ثةلمةلةةلييي حل،حليفذلي ثلإع للًثلأف االإسيلللقلوةوالق.لول لثلسلفيل،فحلعحفث لأولع فدال
لح فف لأ ففدل لففٌزل،يتفففل حالو اففثٌ لةواففحالوح ففذالاالع فف لااففة،ثعلع ففدلاففولة،ففثعلعفف ليفف اك لتفف واتللفف لاا ضففثيل

 يخّيحلاالميلالااةواحلع دلاللع حلتوىلاا حويللحةللًثلح تال يلااةوايل .االيتفل ح.لول

 ؟«أحوللثز »، يلا ي  ل،عً ل
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 ما وراء وضع هىية في قائمة إلارهاب ألامريكية؟

 2102\2\5  السبيل   صالح النعامي
تلثتفحلا لفث لسةلاللكو لل لتحليلااصة،قلأ لليزال لإعف  لااوالفثتلاالي فةةلضف لاتف ل لفل لاالكيفبلاا

 إتلثعليلا لقلإا لسثللقلاإل اثبلاول لكلقللالا يلثعلويل ةلااي ةلةاتلاإلت الليلقلضةل زبلاهلللواح ث .

،عي لاا م لل لأ لاا ةلثللةو لعي لتث يل للخييليفل ليلثلفثال،إ فدلسفةلليحفل لا  فثلأ فدلعيف لااف م للف لأ ل
أ لإتفف الليلسففةليمفف ل  حففثلعيفف لمففزةلح ففةال  ففيل تففثليللااي ةلففةاتلاتففي ة،تل ففزبلاهلللوااةواففقلاايح ث لففقالإا

ل ا لوااةواقلاايح ث لق.ل   ةعلإا ل زبلاهلللوا 

وا فففثكللفففثللؤمففف لأ لافففةىل كفففث ليفففيلأحلفففبليومفففدلإلس فففثعلسلفففثةةل فففزبلاهلللوااةوافففقلاايح ث لفففقلأ  ففف لمفففثةو ل،فففحل
لوم فففقلاا فففثة ةلعيففف لي ةلفففةاي  لحمفففي لل فففالإلففف ا للففف ليةمفففل للصفففث العيففف لأ ضلاح فففث لإل يفففثجلااصفففوا لللاا

ض بلأاةاال،حلااعلفيلااصف لو حلحةسفقلكحلف ةالح لفثللفي لاالف لحفثال ا،يلااعتفك لقلواالة لفقلاا تثتفقل،فحل
 إت اللي.

اكف ل،فحلاال ثحفيال،فإ ليفيلأحلفبليخمف لاايفةاعلثتلااكث  لفقلويلسف ا لا فثلحيوملفدلضف حقلاتفيحثسلقلا ففزبلاهللال
صففوا لللعيفف لااعلففيلاإلتفف الليحلحمففكيللتففي ليللعففدلعيفف لعيفف لاعيحففث لأ لاا ففزبلللكفف لأ للفيففيل االاا

ااة،ثعثتلاامولقلاتف ثفلعفةةلكحلف لل  فثالللفثللع فحلأ لإفف يلافذهلااصفوا لللللكف لأ لليتفحبل،فحلختفثل ل
 ،ثة قلعي لااصعلةلااحم يلوااسيصثةي.

حللل ففثءل،عيفف لتففحليلاال ففثيالا ففثكلخمففلقللفف لأ ليتفف فلصففوا للل ففزبلاهلللعيفف للعثلففيلااحي وكللثولففثتل،فف
 للثالواوللفثلللكف لأ لللضفحلإاف لي ةلفةل لفثةلللفثتلا االلف لاالتفيوف ل لااصف ثل قلاافذل لل ف فو ل،فحل
اال ف ففق.للفف لا ففثلإتفف الليلي فيففيللفف لا،يفف اضلللففثةهلأ لألففقل فف بلضففةل ففزبلاهللللمففبلأ للتففح  ثلإمفف ءل

  صالليلو للتيوف لل لل ف قل للثلو ةاث.

أ لااك لف للف لاالتفؤوال لااصف ثل قلل ف و لحفي لاامح فقلااةاخيلفقلملف لمفثازةللوللثللزلفةلاولفو ليع لفةال  ل فق
 الوام قلي ةلثتلاا  بللال زبلاهلل.
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و ظفف الو ففدالوحخفف اللففثللففةعحل لففل لاا كولففقلااصفف لو لقلح لففثلل ل ي لففثاولووزلفف ل  حففدلأ،لفففةو لالح لففث ال
لففثللع ففحلأ لإففف يلااي ةلففةاتلللكفف لأ ل،ففإ لإلفف ا لافف ليحففةألحعففةلحح ففثءللصففث الا يففثجلااصففو الللاالوم ففقالل

ل ا لعي لاذهلااخفوة.  ي ةعل زبلاهلللوا 

اكف ل،فحلاال ثحففيال،فإ لسفثةةلعتففك لل لصف ثل قللمففثا و لحي فدلافل للفف لاالتفيحعةلأ لي فة لإتفف الليلعيف لمفف ل
ل ا للوااةواقلاايح ث لق.    بلعي لسفثعلمزةلل لأميلإلصثيل تثليل ةعلا زبلاهلللوا 

ل ا لللك لأ ليي لعحف ل«للةلعوتلأ   وت» لو حلكحل ل، ةلأحي لضثحفلص أ ل تثليلاا ةعلضةل زبلاهلللوا 
 يوملدلض حثتلافزة.

ل لا ثال،إ ليزال لوضالات لا لقلعي لسثللقلاإل اثبلاول لكحلسةللل يليم لعثلأل لكلثللتحيلامف ل ف بل
ل لكفحلايل ف فقلملتفل لم ل حيلفتلعي لاا فثعالوالتللثلأ لوتثليلاإلع  لااص لو لقليؤكةلأ لاالحعفوثلاو
 ل ىلوموبلإعثةةلااتيفقلااليتفل لقلاييلك لل لإةا ةلمؤو لسفثعلمزة.

ل لا فثالوعيف لااف م للف لأ فدلاللومفةلأةافقللؤكفةةلأ لإتف الليلحصفةةلمف ل ف بلعيف لمفزةلاف ةعل فزبلاهللال
صفلثمقلااحللفقلاافزلفقلل،إ دلليومبلعي لمزةلا ليي وفلل لخ يلاالحفثة ةلإل،مفثيلاالخفففللف لخف يلإعفثةة

حفففيلألضفففثللضفففال فففةالإلتفففي ايلملقلاالفففوتلل-إ لومفففةت-حمفففكيلاللضفففل ل، ففففلا يفففواءلاا والفففثلااصففف لو لقل
 ااحفحءلاايحليلث  لضةلاا فثعلل لخ يللواصيقلاا صث لوااييكؤل،حليفحليلاالصثا ق.

 لعيفف ليومففدل مففوةللفف لا ففثال،ففإ للوام ففقلاففذهلاالخففففثتلليل ففيل،ففحلاعيلففثةلإتففي ايلملقلعلففيللضففثةةلي ففول
الايييكلفةلعيف لأ لااليتففل لل ل،فحلمفزةلاف لل حيفوالأ للكو فوال84ملثال لقلضخلقلحثيمثهلاا ةوةللال،يتفل ل

لففثةةلاحعففثلاا تففثليلوافف لل حيففوالحففثالوتلااحفلففإلحواتفففقل صففث لإتفف الليلو ظففث لااتلتففحلوع وحففثتلل لففوةل
ذيللخمفو دلليل فيل،فحليومفدل مفوةلكحلف ةللف لعحث .للالااعي لأ لااص ثل قللمثا و لأ لتل ث لولاا عفبلااف

اافففففزلل لصففففوبلاا ففففةوةالعيفففف لاعيحففففث لأ لاففففذالاايفففففو لتففففلل يلي ففففةلثلتلثتففففلثلوأل لففففثلواسيصففففثةلثلايكلففففث ل
لااص لو ح.

  ثم بحمد هللا


