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في مثل هذه األيام من عام 1967 هاجمت طائرات 
امليراج اإلسرائيلية س���فينة ليبرتي )احلرية( 
األميركية املتوقفة في املياه الدولية مقابل غزة 
مما أدى إل���ى مقتل 34 بحارا أميركيا وجرح 171 
آخرين، وقد قامت إس���رائيل فيما بعد بدفع 3.3 
ماليني دوالر لعائالت الضحايا و8 ماليني تعويضا 

لألعطال التي أصابت السفينة األميركية.
> > >

هناك رياح أربع هبت على س���فن احلرية التي انطلقت قبل أيام 
من قبرص باجتاه الس���احل الفلس���طيني مما أدى إلى الكارثة التي 
حدثت، أولى تلك الرياح هي الزوبعة اإلسرائيلية التي تسببت دون 
مبرر في سقوط الضحايا األبرياء رغم علمهم بأن العالم أجمع يتابع 

مسار تلك السفن.
> > >

ثانية تلك الرياح أننا إذا ما أقررنا بأن إسرائيل بحصارها اجلائر 
وعدوانها هي املتسبب الرئيسي فيما حدث فعلينا وبواقعية شديدة 
بعيدا عن العواطف املتأججة أن نلوم كذلك االخوة الفلسطينيني على 
خالفاتهم وصراعاتهم التي ال تنتهي، واملطلوب بعد هذه الفاجعة ان 
يتم البحث عن حل مؤسسي للمأساة عبر الرجوع للشعب الفلسطيني 
لتقرير مصيره وخياراته للفترة املقبلة عبر فتح صناديق االقتراع 
وحتديد موعد قريب لالنتخابات الرئاسية والبرملانية وكفى تالعبا 
بدموع ودماء الش���عب الفلسطيني وكفى إبقاء ذلك الشعب املنكوب 

رهينة لهذا التوجه السياسي أو ذاك.
> > >

ثالثة تلك الرياح التي تالعبت بتلك الس���فن وتسببت قبلها في 
غرق تلك القضية مرات ومرات هي الدول العربية واإلسالمية القريبة 
والبعيدة من فلسطني وضرورة تكثيف جهودها هذه املرة خلدمة القضية 
الفلسطينية ال تسخير تلك القضية خلدمة أجنداتها اخلاصة وجعلها 

مبثابة مخلب القط الذي تستخدمه في حروبها مع اآلخرين.
> > >

رابعة تلك الرياح أو احملاور التي تس���تحق احلديث عنها بعد أن 
أعلمتنا الفضائيات أن املشاركني في تلك السفن ينتمون لست دول 
)الكويت، مصر، األردن، تركيا، االحتاد األوروبي، أميركا( مما يقارب 
200 دولة مس���تقلة في العالم هي همس���ة تذكير بأننا مازلنا دولة 
صغيرة جدا وس���ط عالم متضارب ومتغي���ر املصالح ال نعلم متى 

نحتاج إلى دعمه وتأييده.
> > >

فال يجوز عقال ومنطقا اال حتدث مش���كلة في العالم )الشيشان، 
أفغانستان، غوانتانامو.. الخ( إال وكنا أول املشاركني فيها ثم يخرج 
بلدن���ا ووزارة خارجيتنا في محاوالت التوس���ط الالحقة إلخراجنا 
مما أوقعنا أنفس���نا به. إن هناك دوال عربية وإس���المية آمنة وأكبر 
منا مبئات املرات، )إندونيس���يا، باكستان، بنغالديش..الخ( هي من 
يفترض أن تتدخل بتلك القضايا بحسب حجمها ونفوذها ال أن تترك 

تلك القضايا الكبرى لرعايا دولة صغرى كبلدنا.
> > >

آخر محطة: للمعلومة، لم يسمع شعبنا احملاصر إبان الغزو الصدامي 
الغاشم والذي قطعت عن العالم اخباره ومنع عنه بشكل تام الغذاء 
والدواء بش���كل أش���د وأنكى من أي حالة مشابهة أخرى، مبن أرسل 
الس���فن لفك احلصار عنه أو إيصال املعونات إليه، ما سمعناه آنذاك 
هو مظاهرات حاش���دة تطالب صدام بضربنا � كالذباب � بالكيماوي، 

يا عيب الشوم.

ما الذي يجعل إسرائيل تشعر بكل هذه 
الثقة، لتقتل ركاب سفن جاءوا يحملون أدوية 
ومواد حصلوا على إذن بشحنها من السفارة 
اإلسرائيلية في تركيا، التي اعترضت على 

بعض املواد � بيوت جاهزة � فاستبعدت؟
ما الذي يجعل ش���خصا واحدا »جلعاد 
جاليط« أثمن من مواطني 16 دولة، ناهيك 

عن شعب كامل يسكن في غزة؟ ما الذي يجعل إسرائيل تنسى 
عواقب هذه الغطرس���ة على األجي���ال اليهودية القادمة عندما 
تتب���دل املوازين وتضعف قوى الدع���م األميركي لها، فتتحمل 
تلك األجيال سخط سائر األمم عليها، يومها لن يبالي بهم أحد 
إذا حدثت عمليات انتقام واس���عة ضد اليهود، فقد رأى العالم 
وسمع وعاش غطرس���ة وعنجهية هذا الكيان، والبد أن يدفع 

أحد ما ثمن تلك الغطرسة.
قبل يومني قال أحد اليهود على شاشة التلفزيون: »القرآن 
يحث املسلمني على قتل اليهود، نحن لنا نفس احلق« اجلواب 
هو ما قاله حاخام يهودي أمام الرئيس األميركي السابق »بوش 
االبن« بحضور الشيخ حمزة يوسف، أميركي، وكبير أساقفة 
نيويورك: »سيدي الرئيس، اإلسالم شيء واإلرهاب شيء، نحن 
اليهود عشنا االضطهاد والتطهير العرقي في اسبانيا إبان حقبة 
محاكم التفتيش والذين استقبلونا وحفظوا لنا حق احلياة هم 

املسلمون في املغرب وتركيا«.
إنها »محاكم التفتي���ش« التي حثت على قتل اليهود وغير 
اليهود، وأما القرآن الك���رمي فقد قال )ال ينهاكم اهلل عن الذين 
لم يقاتلوكم ف���ي الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم، إن اهلل يحب املقسطني(، نعم، اجلزاء سيكون 
من جنس العمل، وستواجه األجيال القادمة في إسرائيل مثل 
الذي تفعله اآلن، عندما يضعف الدعم إلس���رائيل، ولن يجدوا 
نفس املعاملة التي حدثت في جتربة اسبانيا، وعندئذ سيتفهم 
العال���م ردة الفعل، فقد رأى جرائم التطهي���ر العرقي األطول 
أمدا في العصر احلديث، وعانى من استخفاف كامل باملجتمع 
الدولي ما يجعل تطبيق مبدأ »اجلزاء من جنس العمل« مسألة 

وقت فقط.
اللهم ارحم من سقط شهيدا في عملية »قافلة احلرية« وتغمده 
بواسع رحمتك، وارفع قدره في عليني عندك، فقد قام هو ومن 
رافقه مبا عجزنا نح���ن عن القيام به، حتية تقدير كبيرة لكل 

فرد منهم، وجزاكم اهلل خير اجلزاء.
كلمة أخيرة: تعرفت على الشيخ رائد صالح قبل سبعة أعوام 
في مكة املكرمة، كان يحمل روحه على كفه، حدثني عن األقصى 
وضرورة احلفاظ عليه، قال: »سمعنا من كبار السن أنه يوجد 
حتت املسجد مصلى ضخم بنفس حجم املسجد األقصى، قمنا 
بتجهيز مواد البناء واألسالك لتوصيل اإلضاءة في أماكن قريبة 
من املسجد، وفي ليلة واحدة فقط فتحنا القبو في املوقع الذي 
ذكروه لنا فوجدنا السرداب كما وصفوه، قام الشباب بتنظيفه 
بس���رعة وتبليطه ومسح حوائطه، ومتديد الكهرباء، لم يطلع 
الفجر إال واملصلى جاهز، وهلل احلمد«. ثم أهداني قارورة زيت 

من شجرة نابتة في األقصى املبارك.
أخي رائد، إن يقس���م اهلل لك الس���المة فنحن أسعد الناس 
بحياتك، وإن يقسم اهلل لك الشهادة فاملأل األعلى أسعد اخللق 
مبقدمك، حفظك اهلل في الدارين، وجمعك مبحمد، نبيك وحبيبك 

ژ، واهلل نسأل أن يجمعنا بكما وبالصحب الطاهر، آمني.

األجيال اإلسرائيلية القادمة ستدفع الثمنلماذا تهاجم إسرائيل سفن الحرية؟

بعد االعتداء الصهيوني على 
اسطول احلرية احململ باملساعدات 
االنس���انية ألهالي غ���زة، بدت 
اسرائيل كمثل الشخص املخبول 
املتهور الذي يصوب مبدفعه على 
فراشة صغيرة بحجة ان رفيف 
جناحيها يسبب له االزعاج، وال 
يكتفي بهذا االعتداء، بل يتوقع 
من اآلخري���ن تصديق أكاذيبه 

وخياله املريض.
فالذريع���ة الت���ي س���اقتها 
اسرائيل لتبرير جرميتها النكراء 
الش���عب  بحق املتضامنني مع 
الفلس���طيني ذريعة س���اقطة 
ال ميكن للعاق���ل االقتناع بها. 
فمن���دوب اس���رائيل لدى األمم 
املتحدة يقول ان »ركاب السفينة 
هم الذين ب���دأوا بالهجوم على 
اجليش االسرائيلي بالسكاكني 

والعصي«!
ونسي املندوب االسرائيلي 
ان وكاالت االنباء لم تنقل خبر 
وجود »رامبو« و»طرزان« من 
بني املتضامن���ني الذين تتكون 
وفودهم من نس���اء وش���يوخ 
وسياس���يني ومحامني وأطباء 
ورجال دي���ن وأكادمييني، وال 
يتمتعون ب���أي مهارات قتالية 
تدفعهم لالعتداء على قراصنة 
اجليش االس���رائيلي املدججني 
بالنار والبارود. فكيف يصدق 

العالم هذه الكذبة الغبية؟
وبهدف تضليل الرأي العام 
العاملي وحتوي���ل االنظار عن 
اجلرمية االساسية سقط املندوب 
االسرائيلي سقطة مخزية حني 
قال ان »دوافع االسطول ليست 
انس���انية«! فاملش���كلة، حسب 
التي  زعمه، تتعل���ق بالدوافع 
إنس���انية لس���محت  لو كانت 
اسرائيل للمساعدات بالوصول 
الى غزة. وذلك إقرار صهيوني 
بأن احلصار على غزة يتعارض 

مع االنسانية.

رامبو وأسطول الحرية

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com»لقطة من فيلم »كراكون في الشارع

املنزل الكارفان الذي متت سرقته

لص يسرق منزاًل متنقاًل بركابه!

دبي � سي.إن.إن: عندما اراد عادل امام التغلب على ازمة السكن 
في فيلمه كراكون في الشارع، اخترع عربة متنقلة صممها بنفسه 
لتكون سكنا بكامل لوازمه. هذه الفكرة نفسها راودت زوجني في 

استراليا، لكن االمر انتهى بهما الى ما يشبه النكتة.
فقد ارادا ان يش���تريا منزال متنقال، واثن���اء معاينته قام لص 

بسرقة املنزل املتنقل )الكارفان(.
ونقلت شبكة »ايه.بي.سي« األسترالية عن الشرطة أن الزوجني، 
في العقد السادس من العمر، كانا وبرفقة مدير املبيعات في احملل 
يلقيان نظرة أخيرة على »الكارفان« قبيل ابتياعه من محل بضاحية 

»بلير آتول« في أديليد.
وكان املن���زل املتنقل قد ربط بس���يارة الزوج���ني اللذين تركا 
مفتاحها في مكانه بزر التش���غيل، عندما قفز اللص، وانطلق بها 

سريعا وسط ذهول الركاب الثالثة بالداخل.
ومتكن مدير املبيعات دين كيسنر من القفز سريعا فيما واصل 

الزوجان رحلتهما مع اللص.
ووصف كيسنر املفاجأة قائال »لم أدر ماذا يحدث، للوهلة األولى 
اعتقدت أن األمر يتعلق بفرامل اليد، لكنها بدأت في التحرك عندها 

ذعرت، أنصب تفكيري وقلقي على سالمة األشخاص بالداخل«.
واصطدم اللص بسيارة أخرى في أحد املنحيات فيما هو يقود 
مسرعا بغنيمته. وقالت السلطات األمنية إن اللص هجر السيارة 

والكارفان على مبعدة ثالثة شوارع وولى هاربا.
وخرج الزوجان ساملني من النزهة املكلفة حيث بلغت فاتورة 

األضرار التي حلقت باملنزل املتحرك قرابة ألفي دوالر.

»كراكون في الشارع« بأستراليا

شركة تفقد »طنًا« 
من موظفيها!

الحيتان 
في أوبرا سيدني

روشيستر � يو.بي.آي: جنح 
الش����ركات في  موظفو إحدى 
مدينة روشستر األميركية في 

إنقاص طن كامل من وزنهم.
وقال املسؤولون في شركة 
»نورث أميركان برويريز« انه 
في إطار مبادرة للحفاظ على 
الصحة تش����مل اإلق����الع عن 
التدخني والتحك����م باإلجهاد 
وتقدمي ثقافة غذائية ورعاية 
صحية، بدأت الشركة حتديا 
خلس����ارة الوزن من����ذ يناير 
املاضي وقس����م املوظفون إلى 
فرق. وأش����اروا إلى ان إحدى 
الفرق التي أطلقت على نفسها 
اسم »أسلحة تخفيض الوزن« 
خسرت 15.2% من إجمالي وزن 
أعضائها وف����ازت الفرق ال� 11 
بجوائز فيما خسر 31 شخصا 
أكثر من 6% من وزنهم في حني 
بلغ إجمالي الوزن الذي خسره 
اجلميع طنا بالتمام والكمال. 
وذكر املسؤولون ان هذه املبادرة 
تساعد املوظفني على حتسني 
صحتهم كما تساهم في تخفيض 
تكاليف الرعاية الصحية وتفيد 
املتضررين من زلزال هاييتي مبا 
انه مقابل كل كيلوغرامني تقريبا 
تبرعت الشركة ب� 5 دوالرات 
للصلي����ب األحم����ر األميركي 
وبلغت القيمة اإلجمالية أكثر 

من 11 ألف دوالر.

موظفو خدم���ة احليتان في 
هيئة احلدائق الوطنية االسترالية 
يعرضون مجس���مات حليتان 
أم���ام دار األوبرا في س���يدني 
إعالنا النطالق موسم مشاهدة 
احليتان.                 )أ.ف.پ(


