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{  الـــــقـــــدس (أ ف ب) - أعـــــلـــــنت
ـدعـيـة الـعــامـة االسـرائـيـلي امس ا
ـركــزيـة في الـثالثــاء أن احملـكــمـة ا
مـدينـة القـدس حكـمت بالـسجن 11
عـامــا عـلى وزيـر اسـرائـيـلي سـابق
بـتــهـمــة الـتــجـسس لــصـالح إيـران
وجب اتفاق ب االدعاء والدفاع.
وكان غونـ سيغيف وزيـرا للطاقة
والبنى التـحتية في  1995و1996

. في حكومة برئاسة إسحق راب
وتــــوصـل االدعــــاء اإلســــرائـــــيــــلي
ومــحـــامــو الـــدفــاع في  9 كـــانــون
ــاضي الى اتـفـاق الـثـاني/يــنـايـر ا
قـضـائـي يـقـرّ فــيه سـيـغــيف بـذنـبه
بــالـتــجــسّس لــصــالح إيــران ونـقل
مـعــلــومـات مــهــمــة إلـيــهــا مــقـابل
ـدة حـصـوله عــلى حـكم بـالــسـجن 

 11عاما.
دعية العامة غيئوال كوهن وقالت ا
إن هــذا االتـــفــاق الــقــضـــائي "مــهم
واعـتـرف خـالله سـيــغـيف بــالـعـمل
ـدة خـمس سـنوات" لـصـالح ايـران 
مـضـيــفـة "كـان عـلى اتــصـال مـعـهم
بطريقة سرية مشفرة والتقى معهم

في ايران ودول أخرى".
وظـهـر سـيغـيف بـرفـقـة رجال االمن
فـي طـريـقـة الى قــاعـة احملـكـمـة ولم

. يرد على اسئلة الصحافي
وكـان سيـغـيف اعتـقل في مـطار بن
غــوريـون فـي تل أبــيب أيــار/مــايـو

2018.
ولم يعلن الـش بيت عـن احتجازه
حتى  18حزيران/يـونيو. وقال إنه
طـرد من غــيـنـيــا االسـتـوائــيـة عـلى

خلفية قيامه بتهريب مخدرات.
ومن جــهــتـه قــال مــحــامي الــوزيــر
ـتـهم مـوشيه مـازور لـلـصحـافـي ا
إن "االتـــــصــــال مع ايــــران لـم يــــكن
بهدف مساعدة العدو اثناء احلرب
وتمت ازالة بند اخلـيانة". كما تمت

مراعاة عمر سيغيف  63عاما.
وكـان سيـغيف وهـو طـبيب انـتخب

نائـبا في  1992على الئـحة الـيم
ــتـطـرف. ثم تــرك احلـزب وصـوت ا
لصالح اتـفاقات اوسلـو الثانية في

تشرين األول/اكتوبر .1995
ـحـاولـة تـهـريب واتـهم سـيـغـيـف 
 30 ألـف حـــبـــة "إكـــســــتـــاسي" من
هولندا الى إسرائيل عبر استخدام
جـواز سـفـره الدبـلـومـاسي وتـزوير
مــدة صالحـيــته. كــمـا دين بــتـهــمـة
مـحــاولــة تــزويــر بــطــاقــة اعــتــمـاد

مصرفية.
وتعد إيران العـدو اللدود إلسرائيل
الــتـي تــشـن حــمـــلـــة شــرســـة ضــد
بـرنـامـجـهــا الـنـووي والـصـاروخي

وتعتبره تهديدا لوجودها.
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الى ذلك يــــقـــول اإلســـرائـــيـــلـــيـــون
والــفــلــسـطــيــنـيــون إنــهم يــوفـرون
نطـقة كـفر عقب اخلدمـات الكـاملـة 
وجودة في اجلزء األكبر منها في ا
األراضي اإلســـرائــيـــلــيـــة واجلــزء
ـــتــبـــقـي في مـــنــاطـق الــســـلـــطــة ا
الـفـلـسـطــيـنـيـة غـيـر أن الـسـاكـنـ
فيـهـا يـشـكـون غـيـاب أي مـرجـعـية

ومن وضع معيشي "مأساوي".
ــنـطـقـة وفــيـمـا تـعــتـبـر إســرائـيل ا
تــــابــــعـــة إلدارة بــــلــــديـــة الــــقـــدس
اإلســرائـيــلـيـة يــحـيـط بـكـفــر عـقب
اجلـــدار الــــفـــاصـل الـــذي أقــــامـــته
إســرائـــيل من اجلـــهــة الـــغــربـــيــة
فـيفصـلهـا برمتـها عن مـطار قلـنديا
الـقـد التـابع لإلدارة االسـرائيـلـية
وبـالـتـالي عن الـقـدس. والـنـتـيـجـة
يــعــيـش ســكــان كــفــر عــقب الــبــالغ
عــددهم حـوالى مـئــة ألف في جـيب
من خـمسـة كـيلـومتـرات مـربعـة ب
الـقــدس ورام الـله. ويـحـمل حـوالى
ـقـدسـية ـئـة مـنـهم الـهويـة ا  85بـا

واآلخرون الهوية الفلسطينية.
ــوازاة ذلك تـقـوم بــلـديـة الـقـدس
نطقة ويقول بجمع النفايـات من ا
الـسـكـان إنـهم يــدفـعـون ضـرائـبـهم

لـلسلـطات اإلسـرائيـلية فـيمـا تقدم
شـركــات خـاصـة تـعـمل في أراضي
الــسـلــطـة الــفـلـســطـيــنـيــة خـدمـات
ياه والكهرباء غير أنه ال إيصال ا
يـوجــد أي وجـود ظـاهــر لـلــشـرطـة
ـالحـقـة ـرور أو  لـتــرتـيب حــركـة ا

قضايا أمنية.
والى جـانب غيـاب مرجـعيـة إدارية
وسـيـاســيـة واضـحـة تــعـاني كـفـر
عـقب من الـفـقـر ونـسـبـة عـالـيـة من

ة. اجلر
وتــنــتــشــر في مــنـطــقــة كــفــر عـقب
عـــشــــرات األبــــنـــيــــة الــــشـــاهــــقـــة
ـتالصـقة في حـ تـنتـشـر على وا
ـزدحمـة أكوام من أطـراف الطـرق ا

النفايات في انتظار من يزيلها.
وتـمـلك بلـديـة القـدس اإلسـرائيـلـية
ـنـطـقـة تـقـول إنه جـهة مـركـزا في ا
االتـــصــال بــ الــســـاكــنــ هــنــاك

والبلدية.
ويــؤكـد مــسـتــشــار بـلــديـة الــقـدس
االســـرائـــيـــلـــيــة بـن ابــراهـــامي أن
الـبلـدية تـتعـامل مع كـفر عـقب على
أنـهـا جزء مـن القـدس "لـذلك تـعمل

الــــبــــلــــديــــة عــــلى رصـف الــــطـــرق
والتخطيط والبناء".

ويــقـول "مــوقف رئــيس الــبـلــديـة ال
لـبس فـيه: كفـر عـقب جزء ال يـتـجزأ

من القدس ونتصرف وفقا لذلك".
قابل تؤكد السلطة الفلسطينية با
عــلى واجــبـهــا في الــعــمل في تــلك
ــنــطــقــة لـلــحــفــاظ عــلى الــوجـود ا
الـفـلـسـطـيـني ولـذلك يـوجـد مـبـنى
لـبـلديـة كـفر عـقب الـتابـعة لـلـسلـطة

الفلسطينية.
ويـقـول مـديـر الـعالقـات الـعـامـة في
بـلـديــة كـفـر عـقـب أشـرف الـرمـوني
"نـحن نــخـتــلف عن بــلـديــة الـقـدس
اإلسـرائــيـلــيـة في أنـنــا نـعــمل هـنـا
لـتـكريـس الوجـود الـفلـسـطـيني في
ـنـطـقـة لـذلك نـصـرف سـنـويـا مـا ا
يـقـارب مـلـيـون دوالر عـلى مـشـاريع
الـبـنى الـتـحـتـيـة". ورغم ذلك يـؤكد
ـــعـــيـــشي الــــرمـــوني أن الـــوضـع ا

نطقة "مأساوي". للسكان في ا
ويحـتفظ الـفلسـطيني مـنير الـزغير
بــوثــائـق وســجالت لــقــضــايــا قــام
بـــرفـــعـــهـــا ضـــد بـــلـــديـــة الـــقـــدس

ـنــطـقـة اإلســرائـيـلــيـة لــتـحـســ ا
ـنـطـقـة ال تـخـضع مــؤكـدا أن هـذه ا
ألي قـــوانـــ فــــلـــســــطـــيــــنـــيـــة أو

إسرائيلية.
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ويـقـول الـزغـيـر وهـو رئـيس جلـان
األحـيــاء الـسـكــنـيـة شــمـال الـقـدس
ويعيش في كـفر عقب مـنذ سنوات
ــنــطــقــة "ال أعــرف إن كــانـت هــذه ا
سـتـكـون مـثال ســويـسـرا اجلـديـدة
بــــــدون قــــــوانــــــ او إنــــــهــــــا فخ
ـغـرافي لـلفـلـسـطـيـنـيـ لـتـفريغ د

مدينة القدس من أهلها".
ويوضح أن عدد الـبنايات الـشاهقة
ـــنــطـــقــة وصل الى أكـــثــر من في ا
 300بناية يصل ارتفاعها الى أكثر
من عـشـر طبـقـات "وهـذه البـنـايات

تفتقر الى أدنى اخلدمات".
وال تخضع هذه األبـنية ألي قوان
او تدقـيق هنـدسي حسـب البـلدية
ال ـتـلك ا إذ بـإمـكـان أي شـخص 
ــــبــــاشــــرة في الــــبــــنــــاء دون أي ا

ترخيص.
ويقـول الزغـير "حـاولنـا دفع الناس
فـي الــــعـــام  2001الـى تــــرخــــيص
بنـاياتـهم لكن حـينمـا توجـهنا الى
بـلـديـة القـدس قـالوا لـنـا بـإمكـانـنا
ــنـطـقـة الــبـنـاء كــيـفـمــا نـشـاء ألن ا

أصال هي منطقة عسكرية".
ويـقــول الــزغــيــر "غــالــبــيــة ســكـان
قدسية نطقـة من حملة الهـوية ا ا
لـكـنـهم اخـتـاروا العـيش هـنـا هـربا
عيـشة واحلياة داخل من تكالـيف ا
مـدينـة الـقـدس. في الوقت ذاته هم
مـلـتـزمـون بـدفـع ضـريـبـة اخلـدمات

لبلدية القدس".
وحـسب بـلـديـة كــفـر عـقب الـتـابـعـة
لـلسـلطـة الفـلسـطيـنيـة فإن غـالبـية
نطـقة يأتون القادمـ للسـكن في ا
من بلدات شعـفاط وسلوان وجبل

كبر ومن شمال اسرائيل. ا
واشـتـرى يـوسف قـاسم ( 63عـاما)

شــقـة في إحـدى الـبـنـايـات في كـفـر
عقب. وهو يـحمل هويـة فلسطـينية
كـونه من سـكـان الــضـفـة الـغـربـيـة
نـطقـة حفاظـا على لـكنه سـكن في ا
هـــويـــة زوجــتـه وأبــنـــائه األربـــعــة
ــقـدســيــة. ويـقــول قـاسـم لـوكــالـة ا
فــــــرانس بــــــرس "في حــــــال ثــــــبت
لإلسرائيلي أن زوجتي تسكن في
الـضـفة الـغـربيـة سـتخـسـر الهـوية
قدسية ونحن نعرف أن اسرائيل ا
تعـمل على تفـريغ مدينـة القدس من

 ." الفلسطيني
ـنـطــقـة تـعــتـبـرهـا وأضـاف "هــذه ا
اسرائيل جزءا من الـقدس وتسري
عليهـا قوان مديـنة القدس لكن ال
دينة يتوفـر فيهـا ما يتوفـر داخل ا
مـن خـدمــات". وحــسب قـاسـم فـإنه
اشتـرى شـقـته الـبـالغـة مـسـاحـتـها
 240مـتــرا مــربـعــا بــحـوالى 100
ألـف دوالر في حـــ أن مـــثل هـــذه
الـشـقــة داخل مـديـنـة الــقـدس تـبـلغ

كلفتها حوالى  800الف دوالر.
ويـــقـــول "نــــســـكن هــــنـــاك من أجل
ـقدسية رغم احلفاظ عـلى الهوية ا
أنـنا نـعـرف أنه ال يوجـد قـانون وال
انـضــبـاط وال تـوجــد جـهــة تـضـبط

الوضع األمني بشكل يومي".
على جـدران الطرق الـضيقـة علّقت
الفـتـات بأسـمـاء بالـلـغتـ الـعربـية
والـعـبـريـة مع أرقـام. ويـقـول أهالي
ـــنـــطـــقــة أن األجـــهـــزة األمـــنـــيــة ا
اإلسـرائـيلـيـة وضعت هـذه األسـماء
واألرقام لتسـهيل عملـيات االقتحام

عندما تريد تنفيذ اعتقاالت.
ويـــــقـــــول صــــــاحب أحـــــد احملـــــال
التجارية الذي قدّم نفسه باسم أبو
مـحـمد والـذي يـقـول إنه يـعيش في
نطـقة منذ  25عاما "احلـياة هنا ا
أصـــبـــحت ال تـــطـــاق. الـــهـــارب من
إســرائـيل يــأتي الى هـنــا والـهـارب
مـن الــســـلـــطــة يـــأتي الى هـــنــا وال

يوجد من يضبطهم".
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ستحق بذمتكم نظرا لعدم قيامكم بتسديد مبلغ الدين ا
ـمـنـوح لـلـمـدين ) ا بـالـتـكـافل والـتـضـامـن عن (تـضـمـ
اعاله والـبــالغ (٢٥٩٤٠٩٠٠٠) ديــنـار (مــئـتــان وتـســعـة
وخـمــسـون مــلـيــون واربـعـمــائـة وتــسـعــة االف ديـنـار)
ـادة ــلـزمـ بــدفـعه الى مــصـرفــنـا واسـتــنـادا الى ا وا
الثـالـثة من قـانـون حتـصيل الـديـون احلكـومـية رقم ٥٦
ـمــنـوحـة لي لـســنـة ١٩٧٧ فـاني وحــسب الـصالحــيـة ا
ــادة الـــثــانـــيــة من الـــقــانـــون اعاله انــذركم ـــوجب ا
ــشــار الــيه اعاله مع بــوجــوب تــســديــد مــبــلغ الــدين ا
ـتـرتـبــة عـلـيه خالل عـشـرة ايـام اعـتـبـارا من الـفـوائـد ا
اليـوم التـالي لتـبلـغكم بـاالنذار وبـعكـسه فسـوف تتـخذ
ــادة االجــراءات الــقــانـــونــيــة الالزمــة وفــقــا الحــكــام ا
ذكـور وذلك بوضع اخلـامسـة الـفقـرة (١) من القـانـون ا
ـنقـولة والـغير اشـارة احلجـز التنـفيـذي على امـوالكم ا
ــنـقـولــة وذلك لـتـحــصـيل مـبــلغ الـدين ولــقـد اعـذر من ا

انذر..
مع التقدير..
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ستحق بذمتكم نظرا لعدم قيامكم بتسديد مبلغ الدين ا
مـنـوحـة لـلـمدين بـالـتـكافل والـتـضـامن عن (الـسـلـفـة) ا
اعـاله والـــبــــالغ (٣٣٦٢٩٠٥) ديــــنـــار (ثالثــــة مـــلــــيـــون
وثالثـمـائـة واثـنـان وسـتـون الف وتـسـعـمـائـة وخـمـسة
ـلـزمـ بــدفـعه الى مـصـرفـنـا واسـتـنـادا الى ديـنـار) وا
ادة الـثالثة من قـانون حتصيل الديـون احلكومية رقم ا
ـمنـوحة لي ٥٦ لـسنـة ١٩٧٧ فاني وحـسب الصـالحية ا
ــادة الـــثــانـــيــة من الـــقــانـــون اعاله انــذركم ـــوجب ا
ــشــار الــيه اعاله مع بــوجــوب تــســديــد مــبــلغ الــدين ا
ـتـرتـبــة عـلـيه خالل عـشـرة ايـام اعـتـبـارا من الـفـوائـد ا
اليـوم التـالي لتـبلـغكم بـاالنذار وبـعكـسه فسـوف تتـخذ
ــادة االجــراءات الــقــانـــونــيــة الالزمــة وفــقــا الحــكــام ا
ذكـور وذلك بوضع اخلـامسـة الـفقـرة (١) من القـانـون ا
ـنقـولة والـغير اشـارة احلجـز التنـفيـذي على امـوالكم ا
ــنـقـولــة وذلك لـتـحــصـيل مـبــلغ الـدين ولــقـد اعـذر من ا

انذر..
مع التقدير..
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ـسـتـحق نـظـرا لـعـدم قـيـامـكم بـتــسـديـد مـبـلغ الـدين ا
ـمـنوح بذمـتـكم بـالـتكـافل والـتـضـامن عن (الـسلـفـة) ا
لـلـمـدين اعـاله والـبـالغ (٢٨٣٣٠٠٠) ديـنــار (مـلـيـونـ
ـلــزمـ وثــمـنــمـائــة وثالثــة وثالثــون الف ديـنــار) وا
ـادة الثـالـثة من بـدفـعه الى مـصرفـنـا واستـنـادا الى ا
قـانون حتصيل الديون احلكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧
ادة وجب ا مـنوحة لـي  فـاني وحسب الـصالحيـة ا
الثانية من القانون اعاله انذركم بوجوب تسديد مبلغ
ـتـرتــبـة عـلـيه ـشــار الـيه اعاله مع الــفـوائـد ا الـدين ا
خالل عـشرة ايام اعتـبارا من اليوم الـتالي لتـبلغكـــــم
باالنـذار وبعـكسه فـسوف تتـخذ االجـراءات القانـونية
ـادة اخلامـســــــــــة الفـقرة (١) الـالزمة وفـقـا الحكـام ا
ـــذكــور وذلك بــوضـع اشــارة احلــجــز من الـــقــانــون ا
نقولة وذلك نقـولة والغيـر ا التـنفيذي عـلى اموالكم ا

لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر..
مع التقدير..

الــرابع عـشـر مـن شـبـاط قــرع نـاقـوس اخلــطـر في الـعــراق وحتـديــداً في الـنـجف
االشرف وهـرع أهالي احملافظة لصد اخلطر الـذي ظهر   لهم فجأة حامالً عنوان
خـطـيراً ويـعـد إسمـه للـبـعض رمزاً لـشـر وخطـر جـداً حـيث حمل إسم "احلب"  أو

مايعرف بدول ألغرب بإسم
"الــفالنـتــ " وأصـبح هــذا الـعـيــد   خـطــراً يـهــدد األمن األمـان االســتـقـرار في
دينة ويصعب ستقـبل القريب قبوالً لدى أغلبـية أبناء ا احملافظـة وقد يتسبب في ا
ـدينـة الذين شـعـروا باخلـطر تـصديـن مكـافحـته حـينـها  إجـتـمع  سكـان ا عـلى ا
ـميـتـة و قد تـوحـدت الرؤى وبـدأ التـداول مـابيـنـهم حول هـذه الـظاهـرة  اخملـيفـة ا
وانـسجـمت وتالقت  أفـكـار الـعقـول وصـدر القـرار هـو أن يـكون هـنـاك انتـفـاضة
عـارمـة من كـافة اجلـهـات  وحـدد الـهـدف فـيهـا واخـتـار عـدة أسـالـيب تـفي بردع
ودفع هـذه الـشبـهـة الدخـيلـة وكـان من وسائل الـردع والـتصـدي أن تـكون هـناك
ـديـنـة وبـدأت بـجعل مـسـيـرات اسـتـنـكار وشـعـارات تـنـدد بـالـعـيد الـدخـيل عـلى ا
الفتات وإعالنـات ونشرات توزع على الشوارع الرئيسية وقام الشعراء في كتابة
نددة  بـالعيد وهـتف اجلمهـور بحناجـر مرتفـعة واياد مرفـوعة لطرد   جلماهـير ا
قدسة  دينـة ا هذا احلب وعشـاقه الذين يتـبادلون الـتهاني والـتبريـكات فيه مـن ا
ـوضـوع أكـبــر من ذلك وتـطـور األمـر إلسـتـحـداث رادع أقـوى وحـجـة بل أصـبح ا
أكـبــر فـكـانت الـفـكـرة  نـصـب مـنـبـر  يـنـدد من خاللـه عن هـذه الـظـاهـرة اجلـديـدة
الدخـيلـة وفـعالً حدث مـا خطـط له من قبل األهـالي نـصب العـزاء في أهم شارع
جتـاري في الـنـجـف االشـرف الـذي حـمل اسم شــاعـر الـعـرب األكــبـر ابن مـديـنـة
الـنـجف الشـاعـر" مـحمـد مـهـدي اجلواهـري" أو مـايـعرف بـشـارع "الـروان"  الذي
يـبــعـد عن مــرقـد االمــام (عـلي ابن أبي طــالب) عـلــيه الـسـالم أربـعـة كــيـلــو مـتـر
ـراكز التـجاريـة والتـرفيهـية واليـوجد فيه شيء الـشارع الـتجـاري الذي امتـاز  با
ثقف ترف وا مخدش لـلحياء أو مخل بل على العكس جمع الكثـير من الناس ا
تنفس الوحيد في  احملافظة دينة حيث يـعد ا تعـلم ورجال األعمال وأهل ا وا
تـاز به الشـارع عن بقيـة الشوارع الـرئيسـية أو التـجارية  حـيث تواجد ا  ذلك 
ـتنوعـة فيه   يـستقـطب إلية كل من اراد أن يـتبضع او يـتفسح احملال التـجارية ا
مع زمالئه أو التـنزه مع أوالده  لـكن في يوم الـرابع عشـر من شبـاط يتـحول هذا
الشارع  و الـقى اخلطيب خطبته وتدرج في األحاديث النـبوية الشريفة والشواهد
الـتاريـخيـة و تتـطرق أيضـاً عن االنفالت فـي القيم والـتعـدي على احلـريات الـعامة
ــذهب ودمـاء الــشـهــداء وو والـكــثـيــر من احلـكم ورقص الــبـعض عــلى جــرحـات ا
ـواعظ هــنــا  بـدأت اآلراء تــنــقــسم بـ مــؤيــد ومـعــارض  لــفـكــرة الــعـزاء  أو وا
ـكان والزمان  لـلعزاء ولم يـقتصر االنـقسام الـفكري  على األشكال في اخـتيار ا
ـشاطرة اآلراء بـ اخلطـباء أنـفسهم شريحـة الشـباب وحـسب بل توسع لـيصل 
بـ مؤيـد ومعـارض لـلفـكرة! وقـد عـتبـرها الـطـرف اآلخر من اخلـطبـاء تـعديـا على
ـشـاعـر واسـتـنـد أيـضـاً الحـاديث نـبـوية حـقـوق اإلنـسـان أو حـريـة الـتـعـبيـر عن ا
ستـفيد من االحتـفال ان الدستـور قد كفل لهم وأقوال وشواهـد واعتبر الـطرف ا
ـا يـشـاؤون  ويؤكـدون أنه ال يـوجـد هنـاك تـعـد على االحـتفـال و حـريـة التـعـبـير 
حــقـوق اآلخـرين أو خـدش مــشـاعـرهم ومـاشــابه ذلك في االحـتـفــال  هـنـا يـطـرح
السـؤال نفسه هل عيد احلب  يخـدش مشاعر اآلخرين? ام ينـتهك حقوق اإلنسان
اآلخر? هل يـهدد األمـن واألمان اجملـتمـعي? هل فعالً تـاريـخة أتى في نـفس تاريخ
اسـتـشـهـاد الــسـيـدة( ام ابـيـهــا) عـلـيـهـا الــسالم? أن كـنـا مـنــصـفـ اي مـشـاعـر
شاعر هو الذي يتكلم عن الناس بغير وجه يخدشها عيد احلب!  ان من يخدش ا
ـا لـيس فيـهم ومن يـنتـهك حـقـوق اإلنسـان اآلخر! هـو من يـترك حق أو يـرمـيهم 
الـنـاس بال مـأوى وال غـذاء ويسـرق قـوت يـومهـم في وضح النـهـار وأمـام ومـسمع
تـلك ما ال الـنـاس اجمع أمـا الذي يـهـدد األمن واألمان واالسـتقـرار فـهوا الـذي 
نـاسـبات فال ـسـاك  من مـروجي هـذه ا ـتلـكه الـناس الـبـسـطاء أو الـفـقراء وا
يوجد انـسان يحمل وردة حمـراء أو دب أحمر أو تبادل الـتهاني والتبـريكات بعيد
يـحـمل أروع واسـمى وارفـع إسم عـنـوان لـلـطـيف وهــو احلب ومن مـنـا يـكـره تـلك
الكلـمة التي تـبقى في الـقلوب إلى األبـد!!! هي كلمـة مودة وتقرب فـأين اخلطر في
كل هـذا الــقــول والـتــودد! أو حـمــلـهم الــورد أو الـدبــبـة احلــمـر مـن يـبــعث بـاألمن
واألمان!!!  أما بـالنسـبة لتاريخ االحـتفال عـيد احلب هو يوم ال يـوجد فيه مـناسبة
ديـنيه فـالـكل يـعلم مـتى هي ذكـرى اسـتـشهـاد الـسـيدة( الـزهـراء) علـيـهـا السالم
فـكـمـا هــو مـشـهـود لـدى اجلـمـيع فـإن هـنــاك ثالث روايـات لـذكـرى اسـتـشـهـادهـا
نـاسبـة مع االسـتشـهاد الـطاهر صـلوات الـله علـيهـا وال يصـادف إطالقاً تـاريخ ا
فــكل من يـزايـد عـلى حب حـبـيـبـنـا مـحـمـد وآله يـقـول له  الـشـبـاب نـحن هم رجـال
ـيـدان يـشـهـد لـهم في سـاحـات الوغى الـرسـول (مـحـمد) ص وآلـه أن شاء الـله ا
رجعية الدينية ومقارعـة الظلم والشباب خير من لبى نداء الوطن حيث نادتهم به ا
بـاركه نقـول لكـافة األخـوة الـكرام أصـحاب الـعقل أن اإلسالم ال يـعامل الـعلـيـا ا
نع والنجف  االشرف بوابة العالم اإلسالمي وأم احلب باخلـصام وال احلريات با
ذهب الـشيعي وكل الذين يحـتفلون بـعيد احلب هم أبنـاء احملافظة وهم باألصل ا
ـنددون فـعلـيكم توعـيتـهم وحثـهم في منـازلهم  التي أبـناءكم انـتم أيهـا الهاتـفون ا
هي من تعلـموا فيها البيوت تنقش العقول فيها باألفكار السليمة فال جتعلوا من
أبـسط األشـياء مـحط أنظـار الـعالم الـعـربي والغـربي فهـذه الـنجف االشـرف محط
أنـظـار العـالم الـتي شـرفـها الـله جل وعال فـي مرقـد خـيـر النـاس بـعـد رسـول الله
) عليه السالم أمير اإلنسانية ؤمـن صلى الله عـليه وآله وصحبه أجمع (أمير ا
والرحمـة والعـقل والكالم فلـيكن حل  مـشاكل الـشباب الـتي يتـلقون أفـكارها من
واقع اإللـكتـرونيـة التي انـتشـرت كثـيراً مـا بيـننـا نحن وسـائل اإلعالم اخملتـلفـة وا
الـعــوائل ال نـوجه الـكالم واحلـكم عــبـر الـقـنـوات الـفـضــائـيـة الـبـيت غـذاء الـروح
ـنابـر هـي ثورة األحـرار الـتي ـدرسـة اساس الـتـعـلم الـصـالح لـهـم وا لـشـبـاب وا
نابر خصاما ب أبنائنا و إخوتنا تقودهم نحوا احلرية احلقيقة فال جنعل من ا
سيبقى الـشاب النجفي كـما هو معهود لـلجميع مشـعل ينير العالم بـعلمه وحكمته
) عـلـيه السالم قـائـداً له عـلى مدى الـعـصور قـائـدا ملك وسـيـبقى اإلمـام (احلـس
الـقلـوب والـعقـول واالجسـاد ابـناء الـنجف االشـرف رمـز التـضحـيـات وقادة الـعلم
بعـلـمائـهـا النـجف االشـرف  كبـيـرة بجـميـع أهلـها ومـسـميـاتـهم وعنـاويـنهم   فال

ا ال يعملون فيه أو ال يعلمون به. نرمي أبناءها 
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ـواطن (عـباس عـبـد عبـيـجي) دعوته الـقـضائـية قدم ا
لـتبديل (لقـبه) وجعله (العـذاري) بدال من (احملمداوي)
ديرية خالل خمسة فمن لديه اعتراض مـراجعة هذه ا
عشر يوما من تاريخ الـنشر وبعكسه سوف تنظر هذه
ـادة (٢٢) من ـديـريــة بـطـلـبه اسـتــنـادا الى احـكـام ا ا
عدل قـانون البـطاقة الـوطنيـة رقم  (٣) لسنـة  ٢٠١٦ ا
عــلى ان يــكــون الــنـشــر بــأسم مــديــر عـام اجلــنــســيـة

احملترم. مع التقدير.
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{  بـيروت (أ ف ب) - قُـتل عـشرين
عــنـــصـــراً من الـــقــوات الـــســـوريــة
ـوال لها خالل ثالثة سلح ا وا
أيــام في هــجـمــات نــفـذتــهــا هـيــئـة
حتـريـر الــشـام ومـجــمـوعـة حـراس
ـتـحالـفـة مـعهـا بـالـقرب من الـدين ا
ـنــطـقــة الـعــازلـة في شــمـال غـرب ا
ــــرصـــد ســـوريــــا وفق مــــا أفـــاد ا
الــســوري حلـــقــوق اإلنــســان امس
الـثالثـاء. ويُـعـدّ هـذا الـهـجـوم الذي
تــرافق مع قــصف كــثــيـف لــلــقـوات
السـوريـة وأسفـر عن مقـتل عدد من
ـــئـــات من ـــســــلـــحـــ ونــــزوح ا ا
ناطق السكان في محافظة إدلب وا
احملـاذيــة بــ أسـوأ هــجــمـات في
نـطقـة منـذ توقيع روسـيا وتـركيا ا
في أيـلـول اتّـفاقـاً يـنصّ عـلى إقـامة
مــنـــطــقـــة مــنـــزوعــة الـــسالح عــلى
ــرصـد أطــراف إدلب. وقــال مــديـر ا
رامي عـبـد الـرحـمن لـوكـالـة فرانس
بـــرس "مــنــذ األحـــد قُــتل عـــشــرين
مـقاتالً مـوالـياً لـلنـظـام في هجـمات

نـــفّــذتـــهــا هـــيــئـــة حتــريـــر الــشــام
ومجموعـة حراس الدين في جنوب
حــلب وشـمـال حــمـاة وشـرق إدلب"
مشيراً إلى أن الهجوم األخير الذي
وقع لــيل االثـنــ الـثالثـاء أدى إلى
مـقـتل خـمـسـة عـنـاصـر من الـقـوات
ــوالـــيــة لــلــنــظـــام في ريف حــلب ا
اجلــنـوبي. وخالل ثالثــة أيـام قُـتل

أيـضـاً تـسعـة مـسلـحـ في مـعارك
وعـمــلـيـات قـصـف شـنّـهــا الـنـظـام
ـرصـد. وأدى قـصف الـنـظام وفق ا
ـســتـمـرّ مــنـذ أسـابــيع إلى نـزوح ا
ـــدنـــيـــ من مـــديـــنـــة خــان آالف ا
شــــــيــــــخـــــون فـي جـــــنــــــوب إدلب
مـتــوجـهـ إلى شــمـال احملــافـظـة
ـرصـد. وتـسـيـطـر هـيـئـة بـحـسب ا

حتريـر الشام ومـجمـوعات مسـلحة
نـطقة أقل نـفوذاً منـها عـلى ثلـثي ا
نزوعـة السالح التي تـشمل جزءاً ا
من مــحــافــظــة إدلب مع ريف حــلب
الـــغــربـي وريف حــمـــاة الــشـــمــالي

وريف الالذقية الشمالي الشرقي.
وتوصّلت روسـيا وتركـيا في أيلول
إلى اتّــفـــاق عــلى إقـــامــة مــنـــطــقــة
مـــــــنـــــــزوعـــــــة الـــــــسـالح فـي إدلب
ومـحـيـطـها بـعـمق يـتـراوح ب 15
و 20 كــيــلــومــتــراً بــعــدمـا لــوّحت
دمــشـق عــلى مـــدى أســابـــيع بــشنّ
نطقة عملية عسكـرية واسعة في ا
الــتي تُــعـدّ آخــر مــعـقـل لـلــفــصـائل

عارضة واجلهادية في سوريا. ا
نزوعة السالح على نطقة ا وتقع ا
خـطـوط التـمـاس بـ قوات الـنـظام
عـارضة وتشمل جزءاً والفصائل ا
مـن مـحـافــظـة إدلب مع مــنـاطق في
ريف حـــلب الــغـــربي وريف حـــمــاة
الـشـمالي وريـف الالذقيـة الـشـمالي

الشرقي.

غون
سيغيف 
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