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لم يكن اخلطاب األخير لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد خطابا عاديا، بل كان 
خطابا يحوي خارطة طريق كاملة وشاملة 

لتنمية البلد انطالقتها من الشباب، ويحمل بني 
ثنايا فقراته أكثر من خط توجيهي لعل أهم ما 
لفت نظري فيه أنه كان خطابا يحوي الكثير 

من اخلطوط الرئيسية املهمة.
اخلطاب لم يحتو على دعوات وتوجيهات فقط، 

بل اشتمل على قرارات سيتم اصدارها في 
القريب العاجل وأغلبها يرتكز على االهتمام 

بالشباب، وهي دعوة حميدة وقرارات سامية 
نتطلع جميعا إلى رؤيتها على أرض الواقع 

قريبا جدا، كما عهدنا من سموه دائما سرعة 
تنفيذ املشاريع احليوية في عهده وخاصة تلك 
املتعلقة بالشباب، وتركيز سموه في اخلطاب 
على االهتمام بالشباب وتسخير اإلمكانيات 

لهم، وباعتقادي أن الشباب اآلن وبعد أن 
أعلن رأس الدولة االهتمام بهم وتأسيس 

وزارة خاصة بهم وصندوق خاص للمشاريع 
الصغيرة يعمل وفق آلية سلسلة يجب عليهم 

أن يبرهنوا على وطنيتهم من خالل التفاني في 
عملهم خاصة في ظل ما تهيأ لهم من توجيهات 

سامية.
خطاب صاحب السمو وفيما يتعلق بالشباب 

كان اشبه- وكما قلت- بخارطة طريق للنهوض 
بالبلد ككل، وتغيير وجه مستقبل البالد إلى 

األفضل، وفتح مسارات شبابية تسهم في دفع 
عجلة التنمية في البالد إلى األفضل.

وفي شق مهم من خطابه لم ينس صاحب 
السمو اخوتنا في فلسطني وحتديدا في غزة 

التي تتعرض لعملية قتل مبرمجة، داعيا سموه 
عبر خطابه املجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.
املهم- وهو األمر الذي ال يغفله سموه في كل 

خطاباته خاصة في العشر األواخر من رمضان 
املبارك- هو دعواته األبوية بضرورة اغتنام 
العشر األواخر للتزود بالطاعات واستذكار 
الراحلني األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 

واألمير الوالد سعد العبداهلل رحمهما اهلل.

من الواضح أن اجليش اإلسرائيلي اعتاد كل 
عامني أن يقوم بعملية قتل وتخريب داخل 
فلسطني للقضاء على عدد كبير من شعبها 
وإفزاع اآلخرين، بدأها عام 2002 حيث قام 
جيش االحتالل اإلسرائيلي مبجزرة جنني 

راح ضحيتها العديد من الفلسطينيني تراوح 
أعدادهم وفقا لبعض األنباء بني 55 و 58 

فلسطينيا، وبعد مرور عامني وبالتحديد عام 
2004 كان احلدث الذي أحزن املاليني وهو 
مقتل الشيخ أحمد ياسني حيث استهدفته 

الصواريخ اإلسرائيلية وهو عائد إلى منزله بعد 
صالة الفجر، كما رفضت السلطات اإلسرائيلية 

مجرد التحقيق حول وفاته، وفي عام 2006 
عندما قامت منظمة فلسطينية تابعة حلماس 

باختطاف اجلندي اإلسرائيلي )جلعاد شاليط( 
رد اجليش اإلسرائيلي على ذلك بالقيام بعملية 
تدعى »أمطار الصيف« راح ضحيتها مئات من 

الفلسطينيني واعتقل وأصيب آخرون، وكأن 
املسميات التي يطلقها اجليش اإلسرائيلي 

على عملياته لها ترتيب مسبق، فالعملية التي 
حلقتها في عام 2008 كانت تدعى »الشتاء 

الساخن« عملية استهدفت قطاع غزة أسفرت 
عن مقتل مائتي فلسطيني وإصابة ثالثمائة 
وخمسني آخرين، أما في عام 2010 فقامت 

السلطات اإلسرائيلية بحملة اعتقاالت واسعة 
النطاق، وفي عام 2012 قام اجليش اإلسرائيلي 

بعملية تدعى »عمود السحاب« راح ضحيتها 
القيادي »أحمد اجلعبري« وعدد كبير من 

الفلسطينيني، أما اآلن وفي عام 2014 فيقوم 
اجليش اإلسرائيلي حاليا بعملية تدعى »اجلرف 

الصامد« راح ضحيتها حتى اآلن العشرات 
من الفلسطينيني وأصيب آخرون، والسؤال 

اآلن، إلى متى سيظل هذا االنتهاك اإلسرائيلي 
حلقوق الفلسطينيني كل عامني؟ وهذا ال يعني 

أنه ال يقوم سوى بعملية واحدة كل عامني 
فقط بل هو أحيانا يقوم بعمليات أخرى وسط 

العامني مثل عملية الرصاص املصبوب عام 
2009 واحتجاز أسطول احلرية ملنع املساعدة 

من الوصول إلى غزة عام 2011، ولكن هذا 
يوضح أن خطته هي عملية كل عامني وإذا 

أتيحت له الفرصة لكي يقوم بعملية بخالف 
املدة يقوم بها، وإن لم يستطع فيستمر في 

خطته وترتيبه حسب املدة التي ينظمها، 
والسؤال اآلن، ما  العملية اجلديدة التي يرتب 

لها الكيان الصهيوني في عام 2016؟
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سيدة في اخلمسني من عمرها 
وابنتها جتلسان في قفص االتهام 

واجلماهير الغاضبة في القاعة تطالب 
بإعدامهما، وهنا يسأل القاضي 

األم: ملاذا قتلت ابنك؟ فال ترد وتظل 
صامتة فيعمل القاضي املستحيل 

جلعل األم تتكلم ويقول ان تهمتك 
واضحة وعقوبتك االعدام، فال جتيب 
األم ومت رفع اجللسة للمداولة وقال 
القاضي ملعاونيه: هذه املرأة حتمل 

سرا وأشعر بأنها فاضلة، وبعد 
قراءته للقضية وجد أنها معترفة 

بقتل ابنها ولكن فجأة لفت أمر مهم 
انتباه القاضي وهو ان الشرطة 
عرفت بأمر اجلرمية من حفيدة 

األم وعمرها عشر سنوات، وهنا 
عرف القاضي أن مفتاح حل اللغز 
هو الطفلة، وابلغ القاضي ممن في 
القاعة بأنه مت تأجيل النطق باحلكم 
الى وقت آخر، ومت استدعاء الطفلة 

كشاهدة ملعرفة ما حدث فقالت: كان 
خالي يضرب جدتي كان يريد منها 
ماال، وفي أحد االيام قد دخل علينا 

وهو في حالة يرثى لها، وحاول أن 
يوقظني من النوم وقامت جدتي 

بالذهاب الى املطبخ وأحضرت سكينا 
وقامت بطعنه عدة مرات، وهنا اكتفى 

القاضي مبا ذكرته الطفلة وعاد 
القاضي الى القاعة مع مستشاريه 

وطلب أن تكون اجللسة سرية ماعدا 
املتهمني والدفاع، وسأل القاضي 

األم: هل ابنك مدمن مخدرات؟ 
فأجابت نعم وحاول أن يغتصب 

حفيدتي الصغيرة، واضافت: لقد 
توفي زوجي وأنا صغيرة فقمت 

بتربية ابني وأخته، وكلي أمل في 
أن يعينني ابني يوما ما، ولكن كان 
ابني فاشال رغم محاوالتي الكثيرة 
معه ولكنه كان يكره الدراسة حتى 

انه  كان يرفض تعلم أي حرفة، 
وتزوجت اخته وبقيت أنا مع الفشل 

وهو ابني، وفي يوم من االيام دخلت 
غرفته وإذ به يتعاطى »الهيروين« 

وقمت بالصراخ عليه كيف اصبحت 
كذلك؟ وفجأة قام وضربني على 

وجهي واصبح ابني الوحيد مدمنا 

للمخدرات، ماذا افعل؟ رمبا يكون 
طيش الشباب وبعدها يرجع ويتوب، 
وفي يوم من االيام دخل علي فجرا 
ويريد أن يعتدي علي جنسيا وكان 

بال وعي وقد مزق ثيابي وعندها 
هربت الى بيت ابنتي وكان قريبا 

منا، وابلغتها مبا حدث طلبت مني أن 
اسكن عندها وبقيت عندها فترة من 
الزمن، واردت ان ارجع الى بيتي فقد 

يكون ابني قد مات من جرعة زائدة 
أو هاجر أو انتحر، تلك أمنياتي يا 
حضرة القاضي البني، وذهبت مع 
ابنتي وحفيدتي الى البيت ووجدنا 
البيت خاويا من كل شيء فقد باع 

كل شيء من أجل ادمانه، وقمنا 
بتنظيفه وقد أتعبنا التنظيف ثم 
مننا انا وابنتي وحفيدتي وفجأة 
استيقظت على صراخ ابنتي التي 

كانت حتاول أن متنع اخاها من 
االعتداء على حفيدتي، وذهبت الى 
املطبخ الحضر سكينا ألغرسه في 
ظهر ابني مرات ومرات حتى مات، 

وبعد أن افقت من الهيستيريا عرفت 

انني قد قتلت ابني الذي طاملا سهرت 
الليل لينام، وطاملا اخرجت الطعام 

من فمي ووضعته في فمه، كم ليلة 
تأملت فيها ليرتاح هو، جلست أبكي 

على من ارضعته من ثديي، أبكي 
على من كان بطني له وعاء، وفخذي 

له فراش، أنا القاتلة والقتيلة، انا 
املذبوحة وانا الذابحة وانا املسكينة 

وأنا السكينة، وهنا قال القاضي: 
ترفع اجللسة للمداولة، وبعد فترة 

قال احلاجب محكمة ووقف اجلميع 
احتراما للقاضي ثم جلسوا، وهنا 

قام القاضي يتلو حيثيات احلكم ثم 
قال: لهذه االسباب حكمت احملكمة 

ببراءة املتهمة وابنتها، رفعت 
اجللسة.

كانت نهاية صعبة لتلك االسرة 
ومأساة كبيرة لها، كانت املخدرات 

سببا في ضياع اسرة كاملة وضياع 
أموالها وقتلت أم ابنها الوحيد، 

فهل حرصنا على اوالدنا من خطر 
تلك اآلفة؟ من »موسوعة القصص 

املؤثرة« للكاتب أحمد بن سالم. 

قاتلة ابنها

جرس

فهد األربش
حني جتمع احلروف وتصاغ الكلمات 

بعناية تصبح تلك الكلمات جمال 
وعبارات تتناغم مع بعضها البعض 

وتغرد مبفردها بأعذب املعاني 
الصادقة لصدق من صاغها وكرس 
وقته وجزءا من حياته وسهر عليها 

ساعات بل ليالي بل أشهرا طويلة 
لكي تصنع معنى ومصطلحا جديدا 
مت إدخاله بعالم الكتابة، عالم ينسجم 

به اجلميع من شتى األعمار من 
هاوين للقراءة أو غيره. 

رواية عاشت معها الكاتبة بإخالص 
وحب قامت مبراجعتها تكرارا ومرارا 

لتكون خالية من األخطاء ليكتمل 
جمال تلك الكلمات جماال. 

حني عاشت الكاتبة خالل كتابتها 
للرواية مع تلك الكلمات والعبارات 

وسيطرت على مشاعرها بني 
الضحك والقلق واحلزن والفرح 

والبكى، لتصبح تلك القصة احلقيقة 
التي حدثت بالواقع ألحد األشخاص 

رواية طاملا انتظرتها الكاتبة علياء 
الكاظمي ألن تكون جسدا تضعه بكل 

حب بني أيدي القراء لكي يعيشوا 
ما عاشته من مشاعر جميلة لتلك 

القصة. 

ينبض قلبها هلعا وشوقا لكل تعليق 
يصل اليها عن هذا الكتاب من 

قبل القراء. وحني مسكنا روايتها 
وأصبحت بني ايدينا وبدأنا بالقراءة 
حتولت حياتنا إلى عالم من الصمت 

حلقت بنا إلى عالم آخر، عالم 
أصبحت فيه تلك الكلمات شخصيات 

حقيقية رسمتها لنا علياء الكاظمي 
بكل دقة واحتراف من خالل صياغة 

كلماتها وسالسة سردها للقصة، 
عاشت معنا وعشنا معها ووجدنا 

انفسنا نتنفس كل كلمة وكل حدث 
في تلك الرواية، فتارة نبكي وتارة 

نضحك وتارة نغضب وفجأة يسرق 
منا الوقت جمال هذه الرواية لتنتهي 

سريعا جدا وجند كل جزء من 
جسدنا عاش حلظة بلحظة مع الكاتبة 
علياء الكاظمي بروايتها اجلديدة »يا 

بعده«. 
شكرا على صدق ما كتبت تلك 

األنامل، وشكرا لكل كاتب حتمل 
مسؤولية حرفته ليصيغ كلمات 

راقية تليق بعاداتنا وتقاليدنا وتراعي 
مشاعر الكبير والصغير النساء 

والرجال فهي فعال أمانة كبيرة على 
عاتق كل كاتب ميلك موهبة الكتابة. 

يا بعده

رأي

www.leeesh.com
م.غنيم الزعبي

حوار مع صديق عزيز حول غزة 
هو: صديقي العزيز، نصيحة 

من محب. ال تكن ظهيرا للظاملني 
ولو بكلمة، املناصرة على قدر 

االستطاعة، وبالنسبة للمجاهدين 
في غزه فقد زكاهم الرسول ژ 

في حديث صحيح »انهم على احلق 
ظاهرين ال يضرهم من خذلهم«.

أنا: صديقي اللي ايده باملاي مو مثل 
اللي ايده بالنار.. هل أهل غزة كلهم 
مجمعون على احلرب مع إسرائيل؟

فقط الن حماس أكثر تنظيما 
ويأتيها دعم غير محدود من قطر 

وإيران سيطرت على القطاع.
هو: صديقي العزيز.. ال أخالفك 

في وجهة نظر ولكن أنصح بعدم 
الوقوع باحملظور من محب.

اللي قتلوا باحلصار أكثر من اللي 
باحلرب )موت بطيء( وال سبيل 

لتغيير الواقع إال باملقاومة.

استفتاء حديث بفلسطني: اللي 
يؤيدون حماس أول مرة يتخطون 

مؤيدي فتح )33 مقابل 24(.
أهل مكة أدرى بشعابها: علماء 

القدس وجميع فصائل املقاومة أيدت 
الدفاع )دفاع عن النفس ولم يختلقوا 
معاهدة التهدئة ـ خطف اجلنود من 

املستوطنات للضغط لفتح املعابر(.
أتابع حسابات كثيرين من غزة ولم 

يلم أحد أعرفه حركة حماس بدال من 
إسرائيل.

أنا: من يجرؤ على رفع الصوت أو 
قول ال؟ 

جماعة مسلحة تقمع كل معارض.. 
هل شاهدت ماذا فعلوا بأفراد حركة 

فتح في غزة عند بداية االنشقاق 
الفلسطيني الفلسطيني؟

هو: األهم من هذا كله، آيات كثيرة 
حتذر من تخذيل املؤمنني في وقت 
النصرة، وحديث صحيح يصفهم 

بأنهم على احلق ظاهرون ال يهمهم 
من خذلهم إلى يوم الدين، والكل 

عرفهم مبجاهدي فلسطني.
فاألخطر الوقوع في احملظور 
بانتقادهم بدل مناصرتهم ولو 
بالدعاء. من أساسيات اإلميان: 

الوالء للمؤمنني والبراء من 
املشركني.

كل الدول الغربية خرجت وناصرت 
ألنهم يدافعون عن أنفسهم.

لم يذكر أحد استخدام حماس 
لالضطهاد أو اإلضرار باملخالفني.

أنا: يا عزيزي لست فقيها في الدين 
لكنني أب لسبعة أطفال، أعرف 

شعور األب الغزاوي حتت القصف..
هو: الظلم الواقع عليهم باحلصار 

والقتل املنظم والسجن وبناء 
املستوطنات هو البداية وليس 

خطف اجلمود.. فرق بني مقاتلة 
جنود وذبح مدنيني.. عطني 

أي واحد الم حماس حتى ممن 
استشهد له قريب في غزة.

أنا: دعني أتسحر اآلن ولي قعدة 
معك ان شاء اهلل.

هو: األهم من هذا كله: عدم 
التخذيل فقد وصفهم اهلل باملنافقني 
وان كنت أعرف نيتك بس االنسان 

محاسب على كلمته فما بالك لو 
كانت مقرؤه؟! وقال فيهم املولى: 
)قل فادرءوا عن أنفسكم املوت(.. 
اعذرني لكن لو مو عزيز ما قلت 

لك.
الناس يدعون علي من خذل أهل 

فلسطني.. ودمت ساملا.
٭ نقطة أخيرة: ينظرون لقضية 

غزة من ناحية سياسية وعسكرية 
ودينية.. وأنظر اليها من ناحية 

إنسانية.. زبدتها إذا كنت ستأخذني 
في طريق نهايته الهالك، أضعف 

اإلميان خذ رأيي.

ال أحد يريد سماع 
احلقيقة املرة 
عن حرب غزة

في الصميم


