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املركزية  احملكمة  حكمت 
في حيفا األربعاء "على 3 
متهمني في قضية تفجير 
مبنى في عكا قبل عامني 
والذي أدى الى مصرع 5 
أشخاص وذلك بعد أن مت 
التوصل الى صفقة إدعاء 
أبرمت مع النيابة العامة 
الئحة  ت��ق��دمي  مت  وع��ل��ي��ه 

أتهام معدلة. هذا وحكمت 
احملكمة على املتهم األول 
بالسجن  جرحي  محمد 
الفعلي ملدة 16 عاًما بعد 
والقتل  ب��احل��رق  إدان��ت��ه 
والتخطيط  املتعمد  غير 
ل���ت���ن���ف���ي���ذ ج�����رمي�����ة، أم���ا 
والثالث  الثاني  املتهمان 
وه����م����ا ع���م���ر ح���ل���وان���ي 
وزكريا عزيري مت احلكم 
 8 مل��دة  بالسجن  عليهما 
إدانتهما  ب��ع��د  س���ن���وات 

احلرق،  على  باملساعدة 
غير  قتل  على  امل��س��اع��دة 
متعمد والتخطيط لتنفيذ 

جرمية"، وفقا للبيان.
هم:  الضحايا  أن  ي��ذك��ر 
عاما(   43( ب���در  محمد 
وزوجته حنان بدر )38 
سرحان  راي����ق  ع���ام���ا(، 
وزوج���ت���ه  ع����ام����ا(   65(
 51( س�����رح�����ان  جن������اح 
عاما( وابنهما نصر الدين 

سرحان )7 سنوات(.

وبعد املقال الذي نشره وديع عواودة عبر 
كمال  للشيخ  منه  كرسالة  العرب  موقع 
خطيب ، رّد األخير من خالل منشور على 
الفيسبوك  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��واص��ل  م��وق��ع 
كتب فيه: "السيّد وديع: كتبت إلّي رسالة 
على صفحتك في شبكة التواصل، وكانت 
اخلطيب..  كمال  للشيخ  رسالة  بعنوان: 
وف��ي م��وق��ع ال��ع��رب االل��ك��ت��رون��ي نشرت 
الرسالة نفسها حتت عنوان اخر "رسالة 

إل���ى اب���و م��ع��اذ ال���ك���نّ���اوي".. واض���ح أّنك 
الزرقاوي  مصعب  أبو  بني  التشبيه  تريد 
وأب��و بكر ال��ب��غ��دادي، وواض���ح أّن��ك تريد 
ال��ق��ول أّن��ن��ي داع��ش��ي، وواض���ح وواضح 
كل  ان  ودي���ع: معلوم  ال��س��يّ��د  وواض����ح.. 
رسالة تستوجب الرد على مرسلها، ولكن 
وألنك بدأت رسالتك بهذا االسلوب، فهي 
بايخة.  م��ن  أب��ي��خ  ال���رد، ألن��ه��ا  ال تستحق 

والسالم" إلى هنا نّص املنشور.

السجن لثالثة متهمني في قضية تفجير 
مبنى في عكا ومصرع 5 أشخاص

مي��ل��ك ال��ش��ي��خ ك��م��ال اخل��ط��ي��ب احلق 
ال��ك��ب��ي��ر ب���ال���ف���رح ب��ف��ش��ل االن���ق���الب                
ع الشرعية في تركيا بقيادة أردوغان 
بصرف النظر عن األسباب : رؤيته 
االسالمية للحياة أو الدعم السياسي 
احلركة  جلمعيات  السخي  وامل��ال��ي 
اإلسالمية وموظفيها أو بسبب البحث 
املتراكم  والغضب  الكرب  يفرج  عما 
ن��ت��ي��ج��ة م���ا ج���رى ب��س��وري��ا ومصر 
احملظورة.  اإلسالمية  حركته  وم��ع 
التعبير عن هذا الفرح بكل األشكال 
طبيعي ومشروع جدا لكن بأسلوب 
موقف  لهم  ممن  باآلخرين  ميس  ال 
بتأييدهم  املخطئون  ومنهم  مغاير 
االنقالب املرفوض. يعبر الشيخ رائد 
املواقف واملضامني  صالح عن ذات 
بشوش  بوجه  لكن  عادة  اإلسالمية 
وأس���ل���وب م����وزون وم��ع��ق��ول يبقي 
الواحد.  البيت  داخل  مجاال  للنقاش 
احلاد  والهجوم  التوتير  أسلوب  أما 
ينسجم  ال  فهو  والتكفير  والتخوين 
الدميوقراطية.  وال  اإلس�����الم  م���ع 
مهاهاة(   ( تراثيا  قالبا  استخدامك 
أمر جميل خاصة أن املهاهاة اعتبرت 
حراما من قبل شيوخ لكن استخدام 
الراس  مصطلح "ع��رص " و "دق 
ب��احل��ج��ر " ف��ه��ذا ع��ن��ف ك��الم��ي من 

شأنه أن يزيد طينتا بلة. ثم أال يكفينا 
حول  بيت  بكل  واخل���الف  ال��ش��ق��اق 
سوريا حتى نكررها حول تركيا ؟؟؟
للجدل  اإلس����الم  تعاليم  ت��دع��و  أل���م 
تقترحه  م���ا  أح���س���ن؟  ه���ي  ب��ال��ت��ي 
يصيب  رمب��ا  اج��ت��ه��اد  ه��و  حضرتك 
وه����و ل��ي��س ب���ال���ض���رورة اإلس����الم 
اإلسراع  املعتدل.  الوسطي  احلنيف 
في الضغط ع زناد اللسان والكالم 
فيه ضرر وندم ولم ننَس بعد انتقادك 
دهامشة  م��ح��م��د  ال��ش��ي��خ  ع  ال����الذع 
الفضيل  رم���ض���ان  ب��آخ��ر  وآخ���ري���ن 
وعشية ليلة القدر وسرعان ما تبني 
ل��م يقدم حافالت  ال��وزي��ر درع��ي  ان 
ي���ح���زن���ون.  وال  ل���أق���ص���ى  ل��ت��س��ي��ر 
وقتها فرحنا لتدخل أهل اخلير بينك 
وبني الشيخ محمد ومت تسوية األمر 
سنفرح  كنا  لكننا  التراشق  ووق��ف 
أكثر لو أن املشكلة الوهمية لم حتصل 
من أصله ، وهذا مجرد مثال. موالي 
الشيخ أنت اليوم رئيس جلنة احلريات 
ف��ي امل��ت��اب��ع��ة ف��ال ت��ش��ارك مب��ا ميس 
فهي  وسالمتها  وهيبتها  مضمونها 
لك ولنا ونحن شركاء فيها. أقول هذا 
ألن غول العنف يهدد املجتمع العربي 
بخطورة تتجاوز التحديات اخلارجية 
بالكبار  ي��ق��ت��دون  وال��ش��ب��اب  ؛  كلها 

حتدث  ما  وه��ذا  وأفعالهم  بأقوالهم 
اب���ن خلدون  االق���ت���داء(  ع��ن��ه)أه��م��ي��ة 
مطوال في مقدمته. فلتكن قدوة حسنة 
جنعلها  أن  دون  خ��الف��ات��ن��ا  ون��دي��ر 
اليمن  أن  يكفينا  إرب���ا.  إرب���ا  متزقنا 
والعراق  سوريتني  وس��وري��ا  مينني 
عراقني واحلركة اإلسالمية حركتني 
واالصطفافات  فالتراشق  ال��خ  ال��خ 
بني سنة وشيعة وإسالمي وعلماني 
مسيحي  وم��س��ل��م  وف����الح  وب�����دوي 

تقتلنا!
هناك قواسم مشتركة جتمعنا ال يفرط 
املركزي  التناقض  أن  ولنتذكر  بها 
الظالم  اخلصم  مع  يكون  أن  ينبغي 
كما  اإلسرائيلي.  الطرف  واملعتدي.. 
أسباب  أه��م  أن  الشيخ  موالنا  تذكر 
حول  العربي  املجتمع  التفاف  ع��دم 
حينما  الشمالية  اإلسالمية  احلركة 
ق��رار حظر حركتك  م��ررت إسرائيل 
اإلسالمية كان هو هذا النقاش العنيف 
وإقصاء اآلخرين ممن هم ليسوا من 
مع  الصالت  وشائج  وهتك  أتباعك 
مكونات املجتمع املختلفة. هذه عبرة 
احلركات  ولكل  وللحركة  ل��ك  هامة 

واألحزاب. 
كانت تقول جدتي الله يرحمها." اللي 

فينا بكفينا"

رسالة إلى ابو معاذ الكّناوي
بقلم: وديع عواودة

الشيخ كمال خطيب: رسالتك ال تستحق الرد ألنها أبيخ من بايخة

الالتينية،  ال��ب��ط��ري��رك��ي��ة  ع��م��م��ت 
فيه:  ورد  ب���ي���ان���ا   ، ال����ق����دس  ف����ي 
فؤاد  ال��ب��ط��ري��رك  غبطة  "ب��ح��ض��ور 
الالتيني  ال���ب���ط���ري���رك  ال�����ط�����وال، 
املُعنّي  األساقفة  ورئ��ي��س  السابق، 
بيتزاباال  بييرباتيستا  املنسنيور 
وسيادة  ال��ب��ط��ري��رك��ي��ني  وال���ن���ّواب 
السفير البابوي والقاصد الرسولي 

جوزيف  امل��ن��س��ن��ي��ور  ال���ق���دس  ف���ي 
عقد  الكهنة،  من  ولفيف  الزاروت��و، 
املجلس االستشاري في البطريركية 
مّتوز   15 اجلمعة  ي��وم  الالتينية، 
خالله  اج��ري��ت  اج��ت��م��اع��اً   ،2016
قراءة مرسوم التعيني الذي أصدره 
قداسة البابا فرنسيس، ومّت التوقيع 
بهدف  ال��رس��م��ي��ة  األوراق  ع��ل��ى 

تسليم السلطة من غبطته إلى املدّبر 
الرسولّي اجلديد".

وتابع البيان: "وإذ تشكر البطريركية 
الالتينية، أساقفًة وكهنًة ومؤمنني، 
غبطة البطريرك فؤاد طوال، تتمنى 
للمدّبر الرسولّي النجاح في مهمته 
اجلديدة وتصلي ألجلهما" إلى هنا 

نص البيان.

التوقيع على مرسوم البابا بتسليم السلطة للمدبر الرسولي في القدس

البطريرك طوال- تصوير: مكتب  الرسولي والى جانبه  املدبر  اليمني:  من 
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