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انطلق اس���طول احلرية عبر البحر، وذلك لفك احلصار اجلائر 
املفروض من الكيان الصهيوني الغاصب على قطاع غزة، ويحمل 
هذا االس���طول مجموعة من الناشطني يقدر عددهم ب� 750 ناشطا 
ميثلون اكثر من 40 دولة، ومنهم حوالي 40 برملانيا ميثلون عددا 
من الدول، وهذا االسطول ميثل دور الشعوب في مواجهة الطغيان 
والصلف الصهيوني الغاص���ب الذي يريد تركيع أهالي غزة عبر 
هذا احلصار اجلائر، وطالبت احلملة األوروبية لرفع احلصار عن 
غزة بوضع حد للتهديدات الصهيونية، وقالت »ان عربدة سلطات 
االحتالل االسرائيلي تشكل اعتداء على القانون الدولي واإلنساني، 
الس���يما انها تصر على رفض تطبيق الق���رارات الدولية املتعلقة 

بإنهاء احلصار عن غزة«.
ولكن مع كل أسف قوبل هذا االسطول بعنجهية الكيان الغاصب 
الذي استخدم شتى أنواع اجلبروت والعدوان والطغيان على اسطول 
»احلرية« خارج املياه االقليمية الفلسطينية أي في املياه الدولية، 
ومازال اإلعالم الصهيوني يكذب ويقول ان احد الناشطني املشاركني 
باحلملة قد بادر باطالق الرصاص، واذا كان األمر صحيحا فلماذا 
كل هذا العدد من الشهداء اذن! انه الكذب الصهيوني - ال أكثر وال 

أقل - ميارس كل أنواع اخلداع واملراوغة.
يا عقالء العالم.. يا قادة العالم.. يا من بيده القرار.. هذه دعوة 
لكم وأنتم ترون كيف تعامل الصهاينة بالقوة ضد نشطاء عزل ال 
ميلكون ان يدافعوا عن أنفس���هم، انها مشاهد مرعبة من اجلرحى 
واملصابني والدماء التي جرت على اسطول »احلرية« اذا كنتم تريدون 
مكافحة االرهاب، فماذا تسمون هذا الفعل املشني؟ بل وتتحدثون 
عن السالم، أي سالم عندما تكون الدماء رخيصة الى هذا احلد، ام 
انه سالم من نوع خاص وتفصيل معني، واين العدالة عندما يتم 

القتل العشوائي على مرأى ومسمع العالم أجمع.
فمن س���ن اهلل تعالى في الدنيا واآلخرة ان من يستهتر بدماء 
األبرياء سيحاس���ب على ذلك، طال الزمن أم قصر، ولنتذكر جيدا 
عندما قامت اسرائيل باحلرب على جنوب لبنان وقامت بحملتها 
»عناقي���د الغضب« اإلجرامية أين من قاد هذه احلرب؟ بل أين هو 

شارون اليوم؟ انها سنة اهلل تعالى في احلياة.
حتية الى جميع املشاركني في هذه احلملة، ورحم اهلل الشهداء 
منهم، وكل الش���كر والتقدير لتركيا ورئيس وزرائها رجب طيب 
أردوغان، على هذا اجلهد لكسر احلصار اجلائر عن السجن الكبير 
في غزة، والدور اإلعالمي الكبير املميز وألعضاء البرملان الكويتي، 
وجميع الدول املشاركة بدعم أبناء غزة العزل ورفع الظلم عنهم.
akandary@gmail.com

لم مير يوم أو س���اعة إال وأسمع وأقرأ عن تبرعات بلدنا العزيز 
للمجتمع الدولي فهي تعرف بلقب »العطاء« ألنه ميد يد العطاء للبعيد 
قبل القريب، للغريب قبل الشقيق، للمسلم وغير املسلم، فالكويت 
دائما س���باقة في اخلير وتقدم املس���اعدات في املشاريع اإلنسانية 
واملعمارية والثقافية، فيدها متتد بطول وعرض الكرة األرضية متتد 
ش���رقا وغربا، شماال وجنوبا وأؤمن بأنه ليس في ذلك عيب، فنحن 
نعمل مبا يوصينا به ديننا الكرمي، ولكني أهمس في أذن أهل اخلير 

ورجال احلكومة أن متتد يد العطاء إلى إصالح ديرتنا أوال.
لقد س���اهمت الكويت في بناء أكبر املستشفيات وأفخم املدارس 
فضال عن ترمي���م املتاحف والتبرع باألموال هنا وهناك. فليس من 
املقبول أن نقيم املدارس الفخمة خارج البالد ومدارس���نا في الداخل 
حتتاج إلى من يش���فق عليها ويعطف عليها ويلبسها حلة جديدة 
وعلى رأي املثل الش���عبي »اللي يحتاجه بيتك يحرم على اجلامع« 
فهل يعقل أن نبعث بشبابنا وبناتنا إلى اخلارج لاللتحاق باجلامعات 
األجنبية والعربي���ة ونحن منأل جامعاتنا بالوافدين بحجة أنهم لم 
يأتوا بدرجات تؤهلهم إل���ى اجلامعة التي تقام على أرضهم، أليس 
من األحرى أن ننشئ جامعات على كل املستويات وفي النهاية بعد 
الغربة عن الوطن من أجل االلتحاق بهذه اجلامعات نسمع من يقول 
هذه الشهادات غير معترف بها، أريد أن أعرف أي ذنب اقترفه أبناؤنا 
حتى يكون هذا مصيرهم أليس من اإلنسانية أن يكون خير األرض 
ألصحاب األرض، أليس في كل هذا إهدار للمال العام وإهدار للشباب 

الذين هم بناة الوطن.
أرجو إلقاء نظرة واحدة على مستشفياتنا يا مسؤولينا وحينها 
ستصدقون القول والرأي، فمستشفياتنا يرثى لها ومواطنونا أمامها 
بالطوابير واآلخرون على قائمة االنتظار واألطباء من أقل الكفاءات، مما 
يدفع املواطنني إلى الذهاب إلى املستشفيات اخلاصة والسفر للعالج 

باخلارج ويتحمل مواطنونا وتتحمل الدولة الكثير من األموال.
فلماذا ال نولي مستشفياتنا االهتمام ونأتي بأكفأ األطباء فيتحقق 
ما يطلبه املواطن داخل مستشفيات بالدة، ملاذا لم ننب كما بنينا للغير 
املستش���فيات، إذا حققنا ذلك بعدها مند يد العون والعطاء لكل أهل 
األرض وال منانع في ذلك أبدا. فقد تعودت ايدينا على العطاء ولكن 
بلدنا ومواطنينا أوال يا أهل اخلير، ملاذا نصب األمور على املواطن؟ 
فهل من اإلنس���انية أن جنعل األولوية للخارج؟ أتكلم بكل صراحة 

هل نشعر بالرضا ونحن خيرنا لغيرنا ونبقى صامتني؟
الكويت يا مس���ؤولينا حتتاج منا الكثير حتتاج العمل من أجلها 
ومن أجل أبنائها. فمن املؤسف أن تكون مواقف الباصات كالهياكل 
وبعض املباني كأنها لألشباح ومكب للنفايات واهلل أعلم مبا يدور 

بداخلها.
ونهاية أق���ول وما أنا إال مواطنة حرة تعش���ق تراب وطنها وال 
أملك شيئا غير هذا القلم الذي أعتبره سالحا وحروفه طلقات تقتل 
اإلهم���ال جتاه الوطن واملواطن، هذا القلم الذي يقطر أس���ى وحزنا 
على التفريط واإلهدار حلقوق وأموال أهل البالد، هل من مس���تمع؟ 

هل من مجيب؟ 
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.. وهذا حقا نبض الشارع.

Alyera3_al7or@hotmail.com

عبدالعزيز الكندري

أسطول الحرية

وجهة نظر

م.هديل عيدان الخليفة

لنتكلم بكل صراحة

اليراع الحر

بإمكان رأس دبوس صغير عرقلة كبرى العجالت.. 
وهذا رمبا ينطبق بش���كل أو بآخر على واقعنا في 
الكويت، فكم من »دبابيس«، على شكل بيروقراطية 
أو فساد، اس���تهنا بها ولم نحسب لها حسابا فأدت 
بنا إلى أزمات سياسية واقتصادية، ظلت رواسبها 

تطفو على سطح املجتمع ألجيال متالحقة.
في الكويت نس���تخدم أحيانا سياس���ة التباهي 
بنجاحاتنا، ولكن دون توفير حماية مستقبلية لهذه 
النجاحات، فقد ننفخ صدورنا غرورا ألن زوابع األزمة 
املالية العاملية لم تتمك���ن من إحلاق الضرر الكبير 
باقتصادنا، في الوقت الذي ميارس فيه بعض الذين ال 
يشعرون مبسؤولية جتاه وطنهم يوميا، ما هو أقسى 
من األزمة املالي���ة، والفرق أن األزمة املالية تعصف 
بضربة مباغت���ة، بينما هؤالء يحققون مآربهم على 
مراحل. ونتناسى أمام غمرة هذا الزهو ان اقتصادنا 
أحادي اجلانب يعتمد بنس���بة 95% على مدخوالت 
النفط، وهذه أكبر املثالب التي لم نحتط ألجلها حتى 
اآلن. ومن النجاحات التي حققناها ولم نحمها حق 
حمايتها تفاخرنا بأسبقيتنا في الدميوقراطية، في 
الوقت الذي ميارس فيه بعض ممثلي الدميوقراطية 
على أرض احلقيقة ما من ش���أنه ان يهدد نصاعتها، 
حتى باتت تتربص بنا معوقات تشبه شجرة مخادعة، 

أوراقها رقيقة ولكن جذورها ضاربة في االعماق.
هذا الش���عور الزائد بالثقة خلق عندنا سياس���ة 
االستغناء، أي أن ش���عورا بات يتملكنا بأننا لسنا 
بحاجة الى مس���تثمرين أجانب، وبدورها لم تقصر 
البيروقراطي���ة ف���ي حش���د كل تعقيداتها في وجه 
النقد األجنبي، سواء الراغبون في فتح مشاريع في 
الكوي���ت، أو حتى أولئك الراغبني في زيارة الكويت 
أثناء املهرجانات لالطالع على إمكانية االس���تثمار، 
في الوقت الذي جتعل في���ه دول خليجية مجاورة 
مهرجاناتها الترفيهية بوابة تفضي الى عمل جتاري. 
وهذا ما يفسر وجودنا في املرتبة األخيرة بني دول 
اخلليج من حيث قيمة التدفق النقدي األجنبي. وليت 
االمر توقف عند هذا بل ان هناك هجرة عكسية لرؤوس 
االموال الكويتية حتصل بس���بب ه���ذه التعقيدات، 
وتقدر قيمة األموال املهاجرة من االقتصاد الكويتي 
بستة مليارات دوالر في هذا العام. كما يواجه القطاع 
الصناعي مشاكل تنظيمية، يتمثل بعضها في عدم 
توافر األراضي الصناعية املناسبة. وهو األمر الذي 
كان يفترض بالنواب السعي لتوفيره مع احلكومة 
بدال من تضييع الوقت باس���تجوابات عقيمة ترهق 
كاهل الوطن مبراوغات سياس���ية مكررة من شأنها 

تعطيل عجلة التنمية.
أمامنا اليوم مفترق طرق حاسم، فالرغبة األميرية 
الس���امية في حتويل الكويت إل���ى مركز اقتصادي 
ومالي عاملي، أدت الى نهضة عمرانية كبيرة متثلت 
في جان���ب منها في األبراج التجاري���ة الهائلة التي 
بنيت والتي س���تبنى، وبالتالي يفترض أن تتواكب 
التشريعات والقوانني واألنظمة االقتصادية مع هذه 
الرغبة وتسهل حتقيقها على أرض الواقع، وإال فإن 
التوقف عند حدود التباه���ي واالتكاء على الصرح 
االقتصادي الهائل الذي بدأ ببنائه األجداد سيجعاله 

عرضة للتصدع إن لم ترممه األجيال.
nasser@behbehani.info

نجاحاتنا بال حماية

د.ناصر بهبهاني

نوافذ

باألمس كنت أحادث 
أحد الزمالء في العمل 
عن األوضاع الراهنة 
السياسية في الكويت، 
واش���تد احلديث مع 
زميلي وقمنا بتفنيد 
جمي���ع املوضوعات 
السياسية املطروحة 

على الساحة البرملانية وفي نهاية احلديث وجدت 
زميلي يختم حديثه بجملة وهي: »لألسف أصبحت 
سياستنا الدارجة واملتبعة من منطلق وجهة نظر 

وليس وجهة وطن«!
نع���م أصبح نهجن���ا السياس���ي عند بعض 
املس���ؤولني، لألس���ف، يتم وفقا لتطبيق وجهة 
نظرهم وليس تطبيق مصلحة الوطن، تلك ليست 
مقولة بل هي فعل لبعض من نسمع تصريحاتهم 
ونشاهد قراراتهم التي تبنى على وجهات نظرهم 
متناسني وجهة وطنهم، دعوني أذكر لكم بعض 
املوضوعات الت���ي تناولتها وزميلي ألثبت لكم 
إلى أي حال سياس���ي وصلن���ا ووفقا لوجهات 
النظر التي ال ندري إلى أين س���تؤدي بنا فيما 

بعد؟ واهلل أعلم:
الصحة، كلنا نعلم أن مستشفياتنا ومتريضنا 
وأدويتنا في حالة يرثى لها مع العلم أن الدستور 
ينص في املادة )11(: »تكفل الدولة املعونة للمواطنني 
في حالة الشيخوخة أو املرض أو العجز عن العمل، 
كما توفر لهم خدمات التأمني االجتماعي واملعونة 
االجتماعية والرعاية الصحية«. ولكن لألسف هذا 
ال يطبق ألن من يضع اخلطة املستقبلية للصحة 

وضع وجهة نظره وليس وجهة وطنه.
التعليم والتربية، كل يوم نسمع عن قرارات 
وتغيير مناهج وأساليب جديدة في العنف الذي 
أصبح متفشيا في أروقة مدارسنا، وجامعاتنا 
وكلياتنا حالها يرثى لها من مبان، أما مناهجنا 
فهي مدمرة وليست متطورة، وما حلولهم؟ جلان 
مقامة ومجتمعة والنتيجة إهدار املال العام مع 
العلم ان الدس����تور في املادة 13 ينص على ان: 
»التعليم ركن أساسي لتقدم املجتمع، تكفله الدولة 
وترعاه«، ولكن ما يطبق من خطط ومناهج في 

التعليم والتربية قام 
على أساس وجهة نظر 

وليس وجهة وطن!
الرياضة والنشء 
وش����باب املستقبل، 
أين ه����م من خارطة 
املس����تقبل؟ ذلك هو 
السؤال: فما نشاهده 
من إهم����ال للوضع الرياضي يدل على ان هناك 
خلال كبيرا وبحاجة الى االنتباه؟ وكيف ميكن 
ان نقوم بحماية النشء؟ جند أن البعض يقتصر 
تفكي����ره في وجهة النظر م����ع العلم بأن هؤالء 
اذا قام����وا بالتفكير والتذكي����ر فيما نص عليه 
دستور الكويت في املادة 10: »ترعى الدولة النشء 
وحتميه من االس����تغالل وتقيه اإلهمال األدبي 
واجلسماني والروحي«. يجد أنه ال يعرف معنى 

كلمة وطن.
مادة 17 من دستور الكويت: » لألموال العامة 
حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن«. لألسف ان 
األغلبية ممن يجلسون على الكراسي ال يتذكرون 
ذلك ويقوم����ون من وجهة نظرهم بإهدار أموال 
الدول����ة والنتيجة طمع الباق����ي للوصول الى 
كراسيهم ليقوموا بتكملة وجهة نظرهم وإهدار 

ما تبقى من أموال وثروات الدولة.
تلك كانت بعض املواضيع التي حتدثت وزميلي 
فيها، وال يعني هذا أننا لم نتطرق للتلوث والبيئة 
وما وصل اليه احل����ال بنا، كما تطرقنا للثقافة 
والفنون والتي أصبحت ثروة غنية للبعض، بل 
أصبحت ملن يفكرون بوجهة النظر وجبة غنية 
فنجدهم في تلك اآلونة يسلطون اإلضاءة عليها 
من خالل كراسيهم ويناش����دون بها بل يتغنى 
البعض بحروفها وأنهم يريدون اإلصالح لها مع 
العلم أن هؤالء البعض هم ممن كانوا في السابق 
يرفضون وجود ما يس����مى بالفنون والثقافة، 
كلمات كثيرة تداولتها مع زميلي واحملصلة هي 

وجهة نظر وليست وجهة وطن.
كلمة وما تنرد: يا من ينادي بتفعيل الدستور!

أين هو الدستور من أفعالكم؟
atach_hoty@hotmail.com

وجهة نظر
 وليست وجهة وطن! 

د.نرمين يوسف الحوطي

محلك سر

تعرضت س����فن اس����طول 
احلرية والسالم لهجوم سافر 
مبيت من الكيان الصهيوني، 
انتهك����ت في����ه كل االع����راف 
واملواثيق الدولية، ولم يكن هذا 
االسطول يقل عربا ومسلمني 
فقط، امنا كان يقل ايضا كثيرا 
من االجانب واالعالميني الذين 

دفعتهم الرغبة والواجب لالنطالق نحو غزة 
ملساعدة اهاليها.

في هذا االعتداء الغاشم وضعت اسرائيل 
نفسها في دائرة س����وداء، كشفت بها وجهها 
القبيح للعالم اجمع، وأعطت الصورة الواضحة 
لكل من وقف معها وآزرها سابقا، بأنها الكيان 
املنبوذ في هذه االرض، الذي البد من استئصاله 

وبتره.
ورغم ما حدث من هجوم بربري على ذلك 
االسطول، فانه لم يثن السفينة االيرلندية التي 
تأخرت ع����ن القافلة، في نفس اليوم، ملتابعة 
سيرها نحو غزة، النها تعلم ان احلق البد ان 
يصل الى غايته، وان اعتداء كهذا لن يخيفها 
ولن يرهبها عن اداء مهمتها نحو السالم، ولن 
يثني ايضا القوافل التي تعد نفسها لتحمل على 
متنها مؤن اخلير، لتنطلق الى غزة احملاصرة، 
ك����ردة فعل طبيعية ضد هذا االنتهاك الذي ال 

مبرر له.

احلكاية لم تنته، واملعركة 
اتس����عت دائرتها، وما فعلته 
اس����رائيل وضعت به نفسها 
في مأزق مع بعض الدول التي 
كانت تقف موقفا مساملا معها 
في كل اعتداء كانت تشنه على 
الفلسطينيني العزل، وستترتب 
عل����ى ذلك ق����رارات ومواقف 
جديدة معادية ومناهضة السرائيل، تضيق 
عليها دائرة الثق����ة، وما نتمناه هو ان تكون 
ردة فعل الدول العربية واالسالمية بشأن هذا 
احلدث، بقوة احلدث نفس����ه، وعمقه النفسي 

واالنساني.
وقبل ان اختم سطوري، اسجل فخري بوجود 
وفد كويتي مع قافلة احلرية، التي اثبتت ان 
الكويت رغم صغر حجمها، والتشويه االعالمي 
في بع����ض القنوات العربية لها، اال انها تظل 
سباقة في عمل اخلير كعادتها، وال ميكن الي 
حاقد ان يعرقل عملها االنساني، النها نشأت 
وتربت عليه، ويكفيها ش����رفا ان اول شرارة 
لالنتفاضة الفلسطينية انطلقت من ارضها، 
وستظل قوافل اخلير تخط طريقها نحو السالم 
واحلرية، مادامت هناك قلوب صادقة، وضمائر 
حية، واحساس باملسؤولية جتاه اخوة الدين 

واخوة االنسانية.
Falcom6yeb@yahoo.com

ولن تقف
 أساطيل الحرية!

أنوار عبدالرحمن

فالكم طيب


