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{ الـــــــقـــــــدس) ,أ ف ب) - أعــــــــلن
اجليش االسرائيلي مقتل اثن من
االسرائيلي الثالثة الذين اصيبوا
في هـجـوم مـسـلح وقع امس االحـد
قــرب مــنــطــقــة صــنــاعــيــة حتــاذي
مــسـتــوطـنــة في الـضــفـة الــغـربــيـة
احملـتلـة قتال واصـفا الـهجـوم بانه
تحدث باسم عمل "ارهابي". وقال ا
اجلــيش جـونـاثـان كـونـريـكـوس ان
ــــهـــاجم الـــذي ال يـــزال فـــارا هـــو ا
فــلــســطــيــني في الـ 23من الــعــمــر
يعـمل في منـطقـة بركان الـصنـاعية
شـمـال الـضـفـة الـغـربـيـة حـيث وقع
الـهـجـوم. وأصـيب الـثالثـة بـجروح
خــطــيـــرة في هــجــوم مــســلح قــرب
ستوطنة منطقة صـناعية متاخـمة 
في الضـفة الغـربية احملتـلة حسب

ما قالت الشرطة ومصادر طبية.
وأكــــد اجلــــيش اإلســـــرائــــيــــلي أن
ـهاجم "مـعـروف لـدى قوات األمن" ا
علومات زيد من ا من دون إعطاء ا

حول هويته.
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وأضـــــاف في بـــــيـــــان أن "ظـــــروف
احلـادث لم تّحـدد بعـد وال يُسـتبـعد
أي احـتــمـال". وبــحــسب الـشــرطـة

هاجم. جتري مطاردة ا
وبــــ اجلــــرحـى رجل وامــــرأة في
حـال حـرجـة وامـرأة أخـرى عـمـرهـا
 54عـاماً في حـال خطـيرة بـحسب

جهاز االسعاف االسرائيلي .
ــنــطــقــة الـصــنــاعــيــة قـرب وتــقع ا
مــسـتــوطــنــتي بــاركـان وأرئــيل في
شـمــال الـضـفـة الــغـربـيــة احملـتـلـة.
ويـعـمل الـفـلـسـطـيـنـيون إلـى جانب

نطقة. اإلسرائيلي في هذه ا
وكــانت وزارة الــصــحــة في قــطــاع
غــزة الــتـابــعــة حلــركـة حــمــاس قـد
اعـــلـــنت اجلــــمـــعـــة مـــقـــتل ثالثـــة
فــلــسـطــيــنـيــ بــرصــاص اجلـيش
االسـرائيـلي بـيـنهـم فتى وذلك في
مــــواجــــهــــات عــــلى احلــــدود بــــ

اسرائيل وقطاع غزة.
تحدث باسم الوزارة أشرف وقال ا
الــقــدرة لــفـرانس بــرس"اســتــشــهـد
الـيـوم الـشاب مـحـمـود اكرم مـحـمد
ابو سمعان ( 24عاما) الذي أصيب
بـرصـاصة من اجلـيش االسـرائـيلي
في الـبـطن وخـرجت من الـصدر في

شرق غزة".
وأضــاف "كـــمــا اســتــشــهــد الــفــتى
فارس حافظ الـسرساوي (14عاما)
بــرصــاصـة فـي صــدره شــرق غـزة" Í«d « s Š
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ال يـخـفى عـلى أحدٍ عـمق الـفـاجـعـة التي حـصـلت يـوم عـاشـوراء في كربالء
ـصاب وشـدَّة الواقعـة يسـتشعـرها كلّ إنـسان ذي فطـرة سلـيمة أو وعـظمة ا
كل منْ ذاق طـعم الظـلم وعلى امـتداد الـتاريخ. والـثورة احلـسيـنيـة التي قام
كن حصر أبعـادها بسطور عدَّة لكن بـها اإلمام احلس (علـيه السالم) ال 
مـا جـاءت لـلـوقـوف بوجـه الظـالـم والدعـوة إلصالح يـكـفي الـقـول أنَّ ثـورته إنـَّ
ـيـة هذه الـرسالـة احملـمـدية الـتي انـحـرفت عن مـسارهـا; ومن هـنـا جـاءت عا
ستـلهمـة منها الـواقعة ورسوخـها في عالم الـثورات واإلنسـانية; فالـدروس ا
عـبر األجـيـال جتعـلـها مـنـار يسـتـضاء بـه كلّ مظـلـوم وكلّ ثائـر. لـذا أضحت
ـراسيم احلسينـية التي تقـام في عاشوراء في مختـلف بقاع العـالم تعبيراً ا
ورمــزاً لـلــهـويـة احلــسـيـنــيـة واإلنــسـانـيــة. لـكن لألسف الــشـديــد طـالت هـذه
مـارسات الـتي ال تمت ـراسيم في الـسنـوات األخـيرة الـكثـير من الـبـدع وا ا
بـصلة لإلسالم عموماً وللشعائر احلسينية خصوصاً. وثمَّة تساؤالت تواجه
مـارسـات واألنشـطة? ومَنْ مَنْ يـتأمل هـذه الـبدع: مَنْ يـقف وراء نـشر هـذه ا
يــروج لــهـا والــكل يــعـلم أنّــهـا ال تــمت بــصـلــة لإلسالم عــمــومـاً والــشـعــائـر
احلـسينية خـصوصاً وال يقـبلها عقـل مثقف وال يستـسيغهـا إنسان ذو فطرة
ـمـارسات لـغـرض اإلساءة سـليـمـة?! هل هـناك مـبـالغ تصـرف لـتـرويج هذه ا
لإلسالم بـشكل عام وإلتـباع أهل البـيت بشكل خـاص إللصاق صـفة اجلهل
راهق والعاطل لصالح داعش والـتخلف بهم تماماً كما فعلوا بتـجنيدهم ا
لـتشويـه صورة اإلسالم وإلصـاق صفـة اإلرهاب به?! إنَّ موضـوعاً حـسّاساً
ـعالم الـثـقافـيـة اإلسالميـة حتـتاج مـثل عاشـوراء احلـس الـتي تـعـدّ أكبـر ا
يـة من علـماء وبـاحـث ونـاشطـ ومدافـع عن الـقضـية ـراقبـة تقـو دائـماً 
احلـسينية على اعتبارها مورداً جلـذب نظر الكثيرين سواء كانوا أصدقاءً أو
.. واألشـدّ إيـالمـاً أن نـرى الـبــعض يـتـســاهل في مـســألـة إدخـال هـذه أعـداءً
ـمـارسـات واألنشـطـة الـتي تـدخل حتت مـسـمَّى "الـبـدع" بـامـتـيـاز ويرفض ا
ـارسـة ة قـدســيـة هـذه الـشـعـائـر أو احلـريـة في  ـسـألـة بـحـجـَّ تـنـاول هـذه ا
الـطقـوس! وفـات هؤالء أن الـتسـامح في إدخـال هذه الـبـدع سيـؤدي لـفاجـعة
هــا سـتــصـبـح مـورداً لــلـتــقـول واالســتـهــزاء بـعــاشـوراء عــقـائــديـة نــاهــيك أنـَّ
واإلسالم?! واحلقّ يقال ما شجعني على كتابة هذه السطور هو ازدياد عدد
راسـيم العـاشورائـية وتـخلـيصهـا من األنـشطـة الدخـيلة ـطالبـ بتـهذيـب ا ا
ـسيـئة لـشعـائر عـاشـوراء التي تـقف على الـنقـيض من غـاياتـها الـسامـية وا
ـشي عـلى اجلمـر وتـمريـغ األجسـاد والـوجوه بـالـط وقـيمـهـا النـبـيـلة: كــا

والـتـشبه بـكـلب رقـيـة وتـطبـيـر األطـفـال وغيـرهـا من وسـائل "إيـذاء الـنفس".
سـيـئـة اخـترقتْ ـمارسـات الـدخـيـلـة وا وبـدأت األصـوات تتـعـالى بـأنَّ تـلك ا
األجـواءَ الـعــاشـورائـيــةَ وهي ال حتـملُ هـويــة عـاشـوراء بلْ تُــسـيئُ إلى هـذهِ
الـهـويـة وإلى قـيم ومـبـاد عـاشـوراء اإلمـام احلـس (عـلـيه الـسالم) الـتي
ارتـكــزت مــبـادئــهــا عـلـى وجـوب تــنــزيه األمـة عـن االنـحــرافــات والـضالالت
ـنـحرفـة. فـيمـا يـجدر بـنـا كحـسـيـنيـ الـتركـيـز على جتـسـيد والسـلـوكـيات ا
مـبـاد "الـثــورة احلـسـيــنـيـة" الـداعــيـة لإلصالح والــعـدالـة الـتـي اسـتـهـدفت
"اإلنسـانية جمعـاء" فالقضيـة احلسينية ال تـقتصر على الـبكاء واللطم ولبس
الـسواد إنَّمـا هي مبـاد لتـحقـيق العـدالة االجتـماعـية ومـحاربـة الظلم وهي
عرفة والتوعيـة بجوهر القضية احلسينية الهادف منـاسبة إلشاعة الثقافة وا
ـال ـفــسـدين ونــاهـبي ا إلى اإلصالح ومـحــاربـة الــظـلم واالقــتـصــاص من ا
ـمــارسـات الـعــام. وبـالــتــأكـيــد هـنــاك عــوامل أخـرى أدت إلى دخــول هــذه ا
الـدخيـلـة غيـر الـتي ذكرنـا أعاله سـواء كانت عـن قصـد أو عن غـير قـصد
ـتعلقـة باالرتزاق في هذه األيـام كالصعود إلى مـنها: تلك ا
ـنـابـر مع "لـطـمــيـات" وحـركـات مـا أنـزل الـله بـهـا من ا
سـلـطان مع إيـقـاع راقص.. وكـأن أيام عـاشـوراء أيام
لـفـتح دكـاكـيـنـهم لـتـسـويق بـضـاعـتـهم الـكـاسدة الـتي

تالقي رواجاً لألسف عند السذج!!
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مـوضــحــا أن "عـدد اجلــرحى لــيـوم
اجلمعة بلغ 376إصابة مختلفة 
حتــــــــــويل  192مـــــــــنـــــــــهــــــــــا الى
ـسـتـشفـيـات ومن بـ اإلصـابات ا
 126بالرصاص بيـنها سبع حاالت

خطيرة ".
كــمــا اوضـح الــقــدرة "أن رصــاصــا
مبـاشرا استـهدف سيـارتي إسعاف
وخــيـمــة طـبــيـة وأصــيب مــسـعف
إصـابـة خطـرة كـمـا أصيـبت أيـضا

صحافية".
ـــســاء أعـــلن الــقـــدرة مــقــتل وفي ا
الـشـاب الـفلـسـطيـني حـسـ الرقب
( 28عــامــا) بـرصــاصــة فـي الـرأس
أصــابــته بــيــنــمــا كــان شــرق خــان

يونس في جنوب قطاع غزة.
من جــــهــــتـه حــــذر وزيــــر الــــدفـــاع
االســرائــيــلي افــيــغــدور لــيــبــرمـان
صـباح اجلـمعـة حركـة حمـاس على
حــســابه عــلى تــويــتــر. وقــال "لــقـد
انتـهت األعيـاد (االعيـاد اليـهودية)
عـشـنا أيـامـا عظـيـمة كـمـا خطـطـنا
دون انـدالع حـرب (...) لـكن االعـيـاد
بـــــاتـت وراءنـــــا االن وأنـــــا أقـــــول
لــرؤســاء حـــمــاس ان يــأخــذوا ذلك

بــعــ االعـــتــبــار". وتــوعــد رئــيس
حــــــــركــــــــة اجلـــــــــهــــــــاد االسـالمي
الفـلسطيـنية زيـاد النخالـة اجلمعة
ـستـوطـنـات احملـاذية بـأن يـجـعل ا
لـــقــطـــاع غـــزة "مــكـــانـــا ال يـــصــلح
لـــلــحـــيـــاة" اذا اســـتـــمــر اجلـــيش
االســرائــيــلـي بــقــتل مـــتــظــاهــرين
فــلــســطــيــنــيــ في احــتــجــاجــات
"مـســيـرات الـعــودة" قـرب الــسـيـاج
الفاصل ب قطاع غزة واسرائيل.
وجاء كالمه كـلمة مـتلفـزة بثت عبر
شــاشـــات كــبــيــرة حــيث يــتــواجــد

الفلسطينيون في مخيمات.
ونـــــشــــر اجلــــيـش االســــرائـــــيــــلي
اخلـــمـــيس قـــوات اضـــافـــيــة عـــلى

احلدود مع قطاع غزة .
—UBŠ ¡UN½«

ويــــواصل الــــفــــلـــســــطــــيــــنــــيـــون
احــتـجـاجـاتــهم الـتي بـدأت في 30
ـاضي قـرب الـسـيـاج آذار/مـارس ا
احلــــــدودي شـــــرق قــــــطـــــاع غـــــزة
لـــلـــمـــطــالـــبـــة بـــإنــهـــاء احلـــصــار
فروض منذ عقد على االسرائيلي ا
الـقــطــاع وتـثــبــيت حق الالجــئـ
الــفــلـســطــيـنــيــ "في الــعـودة الى

ديــارهم الــتي هــجــروا مــنــهــا قــبل
سبـع عامـا" وفق ما تـقول الهـيئة

العليا الداعية الى التظاهر.
من جهته أعلن اجليش االسرائيلي
أن نحو  20ألف فلسطيني شاركوا
في الـتـظـاهرة وقـام بـعـضـهم برمي
عـبــوات نـاسـفــة وحـجــارة بـاجتـاه
ـتـمـركـزين خـلف سـواتـر اجلــنـود ا
عـاليـة تـفصل بـ اسـرائيل وقـطاع
غــزة. واضـاف اجلــيش أن اجلـنـود
ردوا مـسـتخـدمـ الـرصاص احلي
سـيل لـلـدموع كـمـا قامت والـغـاز ا
طائـرة بتـوجيه ضـربتـ في شمال
الـقــطـاع من دون تــقـد تـفــاصـيل
اضـافيـة. وردا علـى سؤال لـفرانس
ــتــحــدث بــاسم بــرس لم يــكـــشف ا
اجلــــيـش عن مـالبــــســـــات مــــقـــــتل

. الفلسطيني االثن
ومنذ  30اذار قتل  197فلسطينيا
عــلى االقل بـــرصــاص اســرائــيــلي

مقابل جندي إسرائيلي واحد.
وتـبــدأ مـحـاكـمــة سـارة نـتــانـيـاهـو
زوجــة رئـيس الـوزراء اإلســرائـيـلي
بـنــيـامـ نـتــانـيـاهــو اعـتـبـاراً من
امس األحــد بـــتـــهــمـــة "االحــتـــيــال

كتب رئيس الوزراء العام السـابق 
عـــزرا ســايـــدوف. ونـــقــلـت وســائل
إعالم إســــرائـــيــــلــــيـــة عن الــــقـــرار
االتهامي أن سايدوف كان متواطئاً
مع ســارة نــتـانــيــاهــو في اإليــحـاء
بـأنه لم يـكن هـناك أي طـبـاخ يـعمل
. ويُـتوقع أن تبـدأ احملاكمة قرّ في ا
األحد عـند الـساعة  10,30ت غ في
مـحـكمـة الـدرجـة األولى في الـقدس

وقد تستمرّ أشهرا.
ـــــفــــتـــــرض أن تــــبــــدأ وكـــــان من ا
احملـاكمـة التي تُـشرف عـليـها هـيئة
مـــؤلــفــة مـن ثالثــة قــضـــاة بــســبب
ـستوى "حسـاسيـة" القـضيـة على ا
الــعـام في تــمــوز إال أنــهــا أرجـئت
ألســـبــاب لـم يــتم الـــكــشف عـــنــهــا.
وحتـقق الـشـرطة مـع نتـانـيـاهو في
سـتة مـلفـات عـلى األقل وقد أوصت
في  13شـبـاط بـتـوجـيه الـتـهم إلـيه

في اثن منها.
ويؤكد نتانيـاهو براءته معتبرا انه
يتعرض حلمالت عـشوائية من قبل
ـعارضـة ويـؤكد وسـائل االعالم وا
تـصـمـيــمه عـلى الـبــقـاء في رئـاسـة

احلكومة.

وخـيـانة األمـانة" إلنـفـاقهـا أكـثر من
 80ألف يــورو عـلى وجــبـات طـعـام
وذلك عـلى نـفـقـة دافـعي الـضـرائب
في ح هـناك طبـاخ في مقـرّ إقامة

الزوج الرسمي.
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ويـبـدو أن مـسألـة زوجـة نـتانـيـاهو
ليس لديها أثـر سياسي فوري على
رئيس الوزراء. إال أنـها تُضاف إلى
قضـايا الـفسـاد العـديدة الـتي تهدد

ستمر منذ عام .2009 حكمه ا
ويُشتبه بـأن سارة نتانـياهو طلبت
بـــــــ أيــــــلــــــول 2010وآذار2013
لــنـــفــســهــا وأفـــراد من عــائـــلــتــهــا
ومــدعـوين لــديـهــا مــئـات وجــبـات
الـطـعـام بقـيـمـة "أكـثر من  350ألف
شــاقل" ( 83ألـف يـــورو) بــحـــسب

وزارة العدل.
ويــتــهـمــهـا الــقـضــاء بــأنـهــا كـذبت
عـنـدمـا تـذرعت بـعـدم وجـود طـبـاخ
في مــقــرّ رئــيس الــوزراء لــتــبــريـر
طــلـب وجــبــات طــعـــام من مــطــاعم
رات مـختـلفـة في القـدس عشـرات ا

في الشهر نفسه.
ـدير ويـتـمّ الـتـحقـيـق مع مـسـاعـد ا
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الـــريــاض) ,أ ف ب) - نـــفى مـــصـــدر
مــســؤول في الـــقــنــصــلـــيــة الــعــامــة
لــلـســعـوديـة فـي اسـطـنــبـول تــقـاريـر
أفادت أن الصحافي الـسعودي جمال
خــاشـــقـــجي الـــذي فُـــقــد أثـــره مـــنــذ
الـــثـالثـــاء في اســـطـــنـــبـــول قـــتل في
الـقنـصـليـة بـحسب مـا أوردت وكـالة

األنباء السعودية امس األحد.
صـدر تقـارير وردت "نقال عن ونفى ا
ــــواطن مــــســــؤولـــــ أتــــراك بـــــأن ا
الـسـعـودي جـمـال خـاشقـجـي قد قُـتل
في الـــقـــنــصـــلـــيـــة الـــســـعــوديـــة في

اسطنبول".
ـصـدر بـ"اتـهـامـات عـاريـة عن ونـدد ا
الـصـحـة" مـشـكـكـا في أن تـكـون "هـذه
الـتـصـريـحـات صـادرة من مـسـؤول
أتـــراك مـــطــــلـــعـــ أو مــــخـــوّل لـــهم

وضوع". التصريح عن ا
وكــان مــصــدر مــقــرّب من احلــكــومــة
الـتـركـيــة أعـلن لـوكـالـة فـرانس بـرس
الـسبت أنّ الـشـرطـة التـركـيـة "تعـتـقد
في اســـتـــنـــتـــاجـــاتـــهـــا األوّلـــيــة أنّ
الصـحافي قُـتل في القـنصـليّـة بأيدي
فـريق أتى خـصـيـصًـا إلى اسـطـنـبول

وغادر في اليوم نفسه".
وقُـبـيـل ذلك كـانت الـشـرطــة الـتـركـيـة
أعــلــنت أنّ فــريــقًــا مـن الــســعــوديـ
تـوجّه إلى قــنـصـلـيّــة الـسـعـوديـة في
اســـطـــنـــبـــول عـــنـــدمـــا كـــان جـــمــال
خاشقجي موجـودًا فيها وأنّ األخير
ـمثـليـة الدبـلومـاسية لم يُغـادر أبدًا ا
الـتي زارهـا بـغـرض إجـراء معـامالت
إداريـة. وقـالت الــشـرطـة بـحـسب مـا
نـــقـــلـت عـــنـــهـــا وكــــالـــة األنـــاضـــول
ـؤلّف من 15 الـرسـمـيـة إنّ الـفـريق ا
شخصاً "بينهم مسؤولون" وصل إلى
اسطنبول على مـ طائرت الثالثاء

وغادر في اليوم نفسه.
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في واشنطن أعلنت وزارة اخلارجية
األمــيــركــيــة أنه "ال يــسـعــنــا تــأكــيـد"
مصير جـمال خاشـقجي "لكنـنا نتابع
الــــوضع عـن كــــثب" عـــــلى مــــا قــــال
مــــتــــحــــدث. وتــــؤكّــــد الــــريــــاض أنّ
خـاشـقـجي الــصـحـافي الـذي يـنـتـقـد
الـــسُــلـــطـــات ويـــكـــتـب مـــقــاالت رأي
لـــصــــحــــيـــفــــة "واشــــنـــطـن بـــوست"
األمـيـركـيـة غـادر الـقـنـصـلـيـة بـعـدمـا
ـــعــــامالت اإلداريـــة أجــــرى بـــعـض ا
الثالثاء. وأعلن مدّعي عـام اسطنبول
الــسـبت أنّ حتـقــيـقًــا فُـتح لــتـوضـيح

مالبسات هذه القضية.
سؤول في الـقنصـلية صـدر ا وقال ا
إن "وفـدا أمـنـيـا مـكـونـا من مـحـقـقـ
سعودي وصـلوا السبت السـطنبول
بـنــاء عـلى طــلب اجلـانب الــسـعـودي
ومـــوافــــقــــة اجلــــانب الــــتــــركي (...)
لـلـمشـاركـة في الـتـحقـيـقـات اخلـاصة
ـواطن الـسـعـودي جـمـال بـاخـتـفــاء ا

خاشقجي".
ــمــلــكـة عــلى سـالمـة وأكــد "حــرص ا

مــواطـنـيـهــا أيـنـمــا كـانـوا ومــتـابـعـة
السـلطـات السـعوديـة اخملتـصة لـهذا

الشأن ومعرفة احلقيقة كاملة".
وفـي مــقــابـلــة مـع وكــالــة بــلــومــبـرغ
نـــشــرت اجلــمــعــة أكّـــد ولي الــعــهــد
السعودي األمير محمد بن سلمان أنّ
الــــصــــحــــافـي لــــيـس مــــوجــــودًا في
القنصـلية مبـديًا استعـداده للسماح
للـسلطـات التركـية بـ"تـفتيش" مـقرّها
ــبـــنى خــاضـع لــلـــســيــادة رغـم أنّ "ا
الــســعــوديــة (...) لــيس لــديـنــا شيء

نُخفيه". 
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وتـــابع ولي الــعـــهــد الـــســعــودي في
قـابلـة "بـحسب مـا علـمته أنه دخل ا
وخـرج بــعـد بــضع دقـائـق أو سـاعـة
لــست أكـيــدًا" مـضــيـفــا أنه "حـريص

عرفة ما حلّ به". جدا 
في نـيـويـورك أعـربت "جلـنـة حـمـايـة
" عن قــلــقــهــا وحـضت الــصــحــافـيــ

سألة. الرياض على توضيح ا
ساعد للجنة دير التنفيذي ا وكتب ا
روبـرت مـاهـونـي في بـيـان إن "جلـنـة
حمايـة الصحـافي قـلقة لـلمعـلومات
الـصــحـافـيـة الـتـي أفـادت بـأن جـمـال
خـــاشـــقـــجي قـــد يــــكـــون قـــتل داخل
قــنـصــلـيــة الـعــربـيــة الـسـعــوديـة في
اسـطـنـبــول". وتـابع "عـلى الـسـلـطـات
السعودية أن تقـدم على الفور تقريرا
كـامال ذا مصـداقـيـة حول عـمـا حصل
خلـــــاشــــقـــــجي داخـل بــــعـــــثــــتـــــهــــا

الدبلوماسية".
من جهـتـها كـتبت مـنـظمـة "مراسـلون
بال حــدود" عـلى تــويـتــر أنه في حـال
علومات عن مقتل خاشقجي تأكدت ا
"فــســـيــشـــكل ذلك هـــجـــومــا مـــروعــا
ومؤسـفا تـمـاما وغـير مـقبـول إطالقا

على حرية الصحافة".
وكـــانت مـــنــظّـــمــة "هـــيــومـن رايــتس
ووتـش" ومـنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيـة
وجـهـتـا حتـذيـرًا لـلـريـاض مـؤكّـدت
أنه إذا كـان خـاشـقـجي مـوقـوفًـا لـدى
الــســـلـــطـــات الـــســـعـــوديــة فـــإنّ ذلك

سيشكل حالة "اختفاء قسري".
تّحدة وأقام خاشقجي في الواليات ا
مـنـذ الـعـام الــفـائت خـشـيـة اعـتـقـاله
بـعـدمـا انــتـقـد قـرارات أصـدرهـا ولي
العهـد السعـودي والتدخّل الـعسكري

السعودي في اليمن.
وتـقـول خـطـيـبـة خـاشـقـجي الـتـركـية
خـديـجـة أ. ( 36 عـامـا) إنّ خــطـيـبـهـا
دخل إلى الــقـنــصـلــيـة لـتــسـلّم أوراق
رسميـة من أجل إتمام زواجـهما ولم

. يظهر منذ ذلك احل
وخاشـقجي الـذي يـبلغ عـامه السـت
في  13تشرين األول/اكتـوبر هو أحد
الــصــحـافــيــ الـســعــوديـ الــقالئل
الذين انـتقـدوا حـمالت توقـيف طالت
شـخـصيـات لـيـبرالـيـة ونـاشـطات في
ـرأة رغم االصالحات سبـيل حـقـوق ا

التي أطلقها ولي العهد السعودي.

ال نـبـالغ لـو تـصـدر عـنـوان مـقـالـنــا هـذا عـبـارة حـاضـرة الـدنـيـا وأعـني بـهـا
الـفيحاء الـبصرة فيـنيسيـا الشرق ومـيناء العـراق  مفخرتـنا وموطن اجملد 
ـاس ـعـطـاء والـدرة األنـيـقـة اجلـمـيـلـة كـعـقـد قالدة أ تـلك هي الـبـصـرة األم ا
وجـواهر وعـقيق  وسـخاب قـرنفل يـضوع شـذى عطره  وتـستـولي على لب
الـزائـر وتــأسـر شـراشــر قـلـبـه  هي الـبـصــرة الـتي أكــمـلت فـيــهـا دراسـتي
اجلـامعيـة والتي يـعجز عن وصـفهـا جناس الـتصحـيف واإلستـعارة وأسمى
ـشـهورين الـتوصـيف والـتـعـديد وكـالم اجملاز  إخـتـلـطـنا بـأهـلـها األطـيـاب ا
بـدماثة اخللق والطيبـة والكرم وكل كنائن اخليـر . ومهما ذكرت من توصيف
لوح عـندما سئل عن أجـدني عاجزا عن اإليـفاء حقهـا حالي حال قـيس بن ا
إعـجابه بـليـلى دون غـيرهـا من النـسـاء قائال (كل مـا أرى منـهـا حسـنا ولـقد
جهدت أن يقبح شيء منها ب عيني فلم أجد وما أرى جماال يعدل جمالها)
 نـعم هي جـميـلـة بـأهلـهـا ونـخيـلـهـا وشط العـرب وزوارقه اجلـمـيلـة بـجـزيرة
ا تـرددنـا علـيه وجـامعـتهـا االـعتـيدة الـسنـدباد وسـوق حـنا الـشيـخ الذي طـا
الـتي كـانـت مـشـطـورة مــا بـ شط الــعـرب وبـاب الـزبــيـر  لـقــد حـركت تـلك
الـدواعي كـامن الـقـريـحـة ولـكن مـازال عـجـزي عن الـتـوصـيف مـاثال وقـلـمي
حـائرا وكـأني أنـدب مـددا إلهـيـا ألستـحـضـر ما تـسـتحـقه الـفـيحـاء حـاضرة
الـدنـيـا البـهـيـة الـتي افـاض الـله عـلـيـهـا بـإحـسـانه ورفع قـدرهـا مـنـذ أحـقاب
ـا أصـابــهـا من فـتــور في عـزهــا واصـابـهـا وأزمـنـة  إال في هــذه احلـقـبــة 
الـهزال لألسف  ونسأله تعالى أن يقيـها من األسواء والضراء . وال يفوتني
ـها أن أذكـر هـنا مـا سـجـله تـاريخ الـبـصـرة عن أبرز رجـالـهـا األعالم ومـعـا

الشاخصة التي نباهي بها الدنيا
ومن أعالم الـبـصـرة ; أبـو األسـود الـدؤلـي  مـحـمـد بن سـيـرين  قـتـيـبـة بن
ـاوردي  الــفـرزدق. اجلــاحظ.األصـمـعي . مـسـلـم الـبـاهــلي  ابن الـهــيـثم. ا
قفع . اخلليل بن أحمد الفراهيدي . سـيبويه . أبو احلسن األشعري . ابن ا
بـشار بن برد  احلسن البصري  قـتيبة بن مسلم الـباهلي  طالب النقيب 

بدر شاكر السياب وغيرهم .
ها الـتاريخيـة واحلضارية : مـسجد البصـرة القد وهو أول وأهم ومن مـعا
نورة شيـد من قبل عتبة بن غزوان ـدينة ا مـسجد في اإلسالم خارج مكة وا
ـة في الـبصـرة حيث بـناه والي الـبصـرة  جامـع الكـواز من اجلوامع الـقد
الـشيخ ساري بن الـشيخ حسـن الضاعن الـعباسي بـثالثة أيام وقـد بناه من
ة  ـقـام وهـو أحـد مسـاجـد الـبـصـرة الـقـد الـقـصب عـام 1514م جـامع ا
جـامعـة الـبـصرة والـتي تـعـتـبر ثـاني أقـدم جـامـعة بـالـعـراق  فنـدق الـبـصرة
ــز سـكـويــر  جـزيـرة الـدولي أو الـشــيـراتـون (ســابـقــا)  فـنـدق بــصـرة تـا
ـناطـق الـسيـاحـيـة الـرائـعـة في مـديـنـة الـبـصـرة  فـندق الـسـنـدباد هـي من ا
عمارية في عالـم ا مـناوي باشا  شـناشيل البـصرة ; الشناشـيل هي أحد ا
مـدينـة الـبصـرة والـعراق ومن اجـمل األبـنـية الـتـأريخـيـة التي ال تـزال أثـارها
باقـية قشلة البصرة هو مبنى حكومي وأحد معالم مدينة البصرة التاريخية
واألثـرية تـأسس من قبل الـدولة الـعثـمانـية في واليـة البـصرة. ساعـة سورين
الـتي أنـشـأت فـي عام  .1906وشـجـرة آدم . وغـيـرهـا الـكـثـيـر الـكـثـيـر . يـا
ديـنة التي اوجزناكـم بعضا من خيـرها وجمالهـا وعطائها سـادتي تمر تلك ا
وكـرمها وكرم أهلها وعزها ومجدها التليد حيث كانت تضم دوال وأقاليما ال
قـرى ونواحي  حيث كان يتبع لها الكـويت والبحرين وقطر  وأجزاء واسعة
من الـسعوديـة  واحملمرة .كـانت التركـيبة الـسكّانـيّة حملافـظة (البـصرة) منذ
الـقدم تتـكوّن من غالـبيّـة عربيّـة مسلـمة مع وجـود عدد من األقلّـيّات العـرقيّة
نـدائييّن سـيحـيّ والـيهـود وا ذهـبيّـة األخرى (مـثل ا والـقوميّـة والديـنيّـة وا
الـصـابـئــة والـفـرس واألرمن واألفـارقــة والـهـنـود) والـيــوم لألسف تـعـاني
فـينـيـسـيـا الشـرق من مـشـاكل مـتـفاقـمـة  حـيث ال مـاءا عذبـا لـلـشـرب ولري
نـخيـلـها ومـزارعـها  ال بل تـعـدى األمر ذلك فـصـار ماؤهـا يثـيـر الوجس في
الـقلوب بعد تلوثه وتسمم األهـالي ونفقت احليوانات واألسماك وجفت جذور
وسـعف النخيل  وتعاني ايضا من شحة الكهرباء والدواء بحيث وصل عدد
ياه لغاية يوم أمس بحدود  17ألف مصابا ـصاب بالتسمم نتيجة تلوث ا ا
ـحـنـة مـريــرة وأزمـة حـادة تـتـطـلب جـهـودا . الـبـصـرة الـتي ذكـرنــاهـا تـمـر 
ركز واحملـليـة  وهي تسـتحق مـنا كل شيء  فال إسـتثـنائـية من حـكومتـي ا
ال وهي وطنـنا وعاصمتـنا الثانيـة بعد بغداد نبـخل عليهـا وأهلها باجلـهد وا

ن يقصر  وأختتم مقالتي هذه بقول الشاعر: احلبيبة وال عذر 
ومن لم تكنْ أوطانهُ مفخراًُ لهُ
فليس له في موطنِ اجملدِ مفخرُ
ْ في قومهِ ناصحاً لهم ومن لم ي

فما هو إِال خائن يتسترُ
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