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عندما غسلت القوى الش����عبية يديها من األنظمة 
السياسية الرسمية إال ما ندر لقمع املغتصب اإلسرائيلي، 
اجتهت إلى طريقني: أحدهما طريق العنف املسلح، وقد 
تط����رف فيه البعض الى درجة اجلنون وانحرف الى 
اجلرائ����م املنكرة، فلم يفرق بني البريء واجلاني وما 
بني الشعوب املس����املة وبني األنظمة املدانة، وخلطت 
بني القضية الفلس����طينية وتكفير الناس. وثانيهما، 
طريق العمل اإلنساني املسالم اخلالي من أي مواجهة 
مسلحة، فهم أبوا على أنفسهم أن ينعموا بحياة مستقرة 
رغيدة، بينم����ا إخوانهم في غزة ميوتون في كل يوم 
بسبب حصار ظالم مينع عنهم احلياة الكرمية بجريرة 
إنهم وقفوا ضد االستسالم بتطبيع العالقة مع الكيان 
الصهيوني، فإذا كانت عقيدتهم اإلسالمية تأبى على 
الواحد منهم أن يش����بع وجاره جائع فكيف وشعب 
مبئات اآلالف جائعون! وعندما يعمل الناشطون لكسر 
هذا احلصار الظالم بأس����لوب سلمي يحملون معهم 
الزاد والكساء والدواء فيالقون هذه احلملة العسكرية 
الشرس����ة التي ال تعبأ بضمير إنساني وال مبواثيق 
دولية حتّرم قتل املدنيني، ثم ال تلقى اسرائيل امللطخة 
يداه����ا دوما بدماء األطفال واألبرياء الردع الكافي من 
الدول الكبرى املتحكمة بالقرار الدولي بل جتد عندهم 
التعاطف والرعاية واحلماية وفي أفضل األحوال العتب 

اللني الناعم وذلك ذرا للرماد في عيون الالئمني!
ماذا يعني ذلك؟! ببساطة يعني ذلك تقوية ملنطق 
اإلره����اب الدولي، الذي ي����رى في العمل اإلنس����اني 
املس����الم ضحكا على الذقون ومضيعة للوقت، وأنه 
البد من استرداد احلقوق بقوة السالح جتاه اسرائيل 
مباشرة وجتاه الدول والشعوب التي تتعاطف معها 

أو تهادنها!
إننا بذلك ال نبرر جرائم اإلرهاب التي تطول األبرياء 
مبزاع����م املروق السياس����ي أو التكفير الديني، ولكن 
مث����ل هذه اجلرمية النكراء على س����فن احلرية تدعم 
هذا املعنى وجتهض كل فلسفة جتنح نحو العقالنية 
في التعامل مع القضية الفلسطينية دون تفريط في 
احلقوق املسلوبة ورن أدت الى املواجهة املباشرة مع 
اسرائيل. وبل ويدعو ذلك الى غسل أيديهم مرة أخرى 

من العمل السلمي اإلنساني.
> > >

حتية لألبطال الشجعان لعموم ركاب سفن احلرية 
فكلهم ميثلون نسيج اإلنسانية بكل أطيافها. وحتية 
خاصة إلخواننا األتراك الذين الزالوا يعيشون وجدان 
الهوية اإلس����المية رغم الواجهة السياسية لبلدهم، 
وحتية خاصة كذلك ملواطنينا الكويتيني والكويتيات 
الذين أوصلوا رسالة قوية مفادها إن الكويتيني كانوا 
واليزالوا أوفياء لفلسطني أرض أولى القبلتني وثالث 
احلرمني الشريفني، مهما نزغ الشيطان بينهم وبني قلة 
من الفلسطينيني، كما إن هؤالء املواطنني كسروا )كذلك( 
االنكفاء املس����تمر على األوضاع احمللية رغم أهميتها 
ووجاهتها لكن الرسول ژ )بهذا املعنى( يقول »من 

أصبح ولم يهتم بأمور املسلمني فليس منهم«.
a.alsalleh@yahoo.com

لقد فوجئ العالم مبا حدث عندما أبحر أسطول قافلة 
احلرية متجها إلى إغاثة وتقدمي املساعدات اإلنسانية الى 
سكان غزة احملاصرة، ومبا وقع من مجازر ليست غريبة 
على الهمجية الصهيونية، متطوعون ومساملون وعّزل 
توجهوا إلى غزة احملاصرة إلى فلسطني احملتلة حيث 
زهرة املدائن منادين باسم السالم، رسالتهم ورسالتنا 
من أجل إنق���اذ الطفولة وحرمة النس���اء وإعانة كبار 
الس���ن، أشعل الهالل والصليب شعلة السالم وأبحرت 
إليهم إلنقاذهم ولكن كان رد الصهاينة هو القتل لكل من 
يفكر بالس���الم، قصة بدأت بالسالم وانتهت على أيدي 
املغتصبني بقتل السالم، في تلك اآلونة التي شاهد فيها 
العال���م ما قامت به أيدي الصهاينة من أفعال مش���ينة 
وضاربة ألناس عّزل ذهبوا ش���عارهم السالم من أجل 
السالم، هنا وفي تلك اللحظة ترددت في ذهني كلمات 
أغنية زه���رة املدائن جلارة القمر »فيروز« التي عندما 
تغنت بها كانت تعلم بأن تلك الكلمات التي كتبها الشاعر 
سعيد عقل ليست وليدة حلظة بل هي أفعال مستمرة 
إلى األبد طاملا أن هؤالء الصهاينة يقتلون بلد الس���الم 

ويغتصبون أرض السالم:
ألجلك يا مدينة الصالة أصلي

ألجلك يا بهية املساكن يا زهرة املدائن
يا قدس يا قدس يا مدينة الصالة أصلي

الطفل في املغارة وأمه مرمي وجهان يبكيان
يبكيان ألجل من تشردوا

ألجل أطفال بال منازل
كلمة وما تنرد:

الغضب الساطع آت وأنا كلي إميان
الغضب الساطع آت سأمر على األحزان

الغضب الساطع آت وأنا كلي إميان
atach_hoty@hotmail.com

عبدالهادي الصالح

حتى ال يغسلوا
 أيديهم من السلمي
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د.نرمين الحوطي

استشهد السالم
 في وطن السالم

محلك سر

فضح االعتداء الصهيوني األخير على 
سفن احلرية املتجهة إلى غزة الضعف 
واملهانة اللذين أصابا املجتمع الدولي 
الذي وقف كعادته متفرجا ومستنكرا 
ومستهجنا ملا قامت به اآللة العسكرية 
اإلسرائيلية من عربدة وتدمير وقتل في 
مواجهات غير متكافئة تدل على اجلبروت 
والغرور املتعاظمني من دون االعتراف 
التي  الدولية  القوان���ني  باملواثيق وال 
تتمترس خلفها دائما الدولة الصهيونية 
وال تلتزم بها وذلك من شيمهم األزلية، 
واحدى صفات الش���خصية اليهودية 
اجلبانة التي حتي���ك املؤامرات بجنح 
الظالم كما فعلت مع سفن احلرية في 
حلظة غدر وبلطجة تناقلتها وس���ائل 
اإلع���الم وهي تفضح ج���ن هذه اآللة 
العس���كرية التي نفذت هجومها على 
نش���طاء عّزل ميثلون أطياف السالم 
العاملي في املياه الدولية في جتاوز سافر 
ال يدل اال على القرصنة وتبني شريعة 
الغاب، ولم يقتصر التطاول اإلسرائيلي 
عند هذا احل���د بل تعدى أكثر من ذلك 
عندما مت قتل ما يربو على العش���رين 
م���ن أنصار احلرية وج���رح 40 منهم 
بإصابات مختلفة واحتجاز من تبقى 
منهم في السجن املسمى بواحد وعشرين 
الذي جهز قبل أسابيع لهذه املهمة، مما 
يدل على ان القرار اإلس���رائيلي الذي 
أصدر خالل الساعات األولى من الليل 
بتنفيذ العملية لم يكن سوى تأكيد على 
نية مبيتة منذ أسابيع، ولتنتهي هذه 
الصفاقة واحلماقة اإلسرائيلية كالعادة 
مبسلسل من اخلذالن اإلنساني ملؤسسة 
دكتاتورية متارس أشد أنواع التطرف في 
معاداة احلرية. ولكن هذه املرة ليست 
كسابقاتها الن املجني عليهم هذه املرة 
بينهم اتراك واوروبيون، وهذا ما رفع 

وتيرة الضغط االعالمي والشعبي.
وإلى كل الذي���ن ال يعلمون من هي 
ريتشل كوري فهي الناشطة األميركية 
التي ُس���حقت حتت عج���الت اجلرافة 
اإلس���رائيلية في غزة عام 2003، وقد 
كان مقتلها آنذاك فضيحة مدوية للكيان 
الصهيوني، ومن صدف القدر ان احدى 
السفن التي ش���اركت في هذه الرحلة 
كانت حتمل اسم ريتشل كوري ليكون 

هذا االسم لعنة على الصهاينة.
t-alhaifi@hotmail.com

لعنة ريتشل كوري

طالل الهيفي

السموحة

هذه ليست املرة األولى التي 
تثبت فيها إسرائيل أنها تتصرف 
بطريقة نازي����ة. ورمبا يحتاج 
املتابع للسياسات االسرائيلية 
اخلرقاء واملتج����اوزة للقانون 
الدول����ي الى مجل����دات من أجل 
توثيقه����ا. والل����وم ال يقع على 
إس����رائيل مبفردها ولكن على 

املجتمع الدولي حيث اعتاد االلتزام بالصمت جتاه ما ترتكبه 
من جرائم ضد البشرية وعلى الواليات املتحدة األميركية 
حليفة إس����رائيل التي ثبت انها فق����دت مصداقيتها أمام 
العالم اإلسالمي والعربي بحل النزاع العربي – االسرائيلي 
وبكونها راعية للسالم في الشرق األوسط وأثبتت انها ال 
تتردد في تأييد انتهاكات اسرائيل حلقوق اإلنسان العربي 
وتطبيق سياساتها العنصرية عليه في األراضي احملتلة 
وهذا أمر أشار إليه اجلنرال األميركي ديڤيد بترايوس في 
جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ األميركي أوضح فيها 
ان التصرفات االسرائيلية املسكوت عنها من قبل االدارة 
األميركي����ة تعقد من مهمة القوات األميركية في الش����رق 
األوسط وفي باكستان وأفغانستان، ومبعنى آخر وغير 
مباش����ر يطالب بضبط هذه التصرفات من أجل حتقيق 
جناح قواته في املهام املوكلة إليها. وما قامت به البحرية 
االسرائيلية باألمس من اعتراض ومهاجمة اسطول احلرية 
احملّمل باملواد الغذائية والطبي����ة ومواد البناء في املياه 
الدولية حيث قتلت وجرحت العديد من ناشطي اجلمعيات 
اخليرية واملتطوعني من أربعني بلدا من بلدان العالم وهم 
يحاولون فك احلصار عن غزة هو قرصنة تضاهي عمليات 

القرصنة التي يقوم بها القراصنة 
الصومالي����ون أو قّطاع الطرق. 
والعجيب في األمر ان اسرائيل 
ماضية في ارتكاب جرائمها دومنا 
خجل وال تبالي في إحراج الدول 
املتعاطفة معها كقيامها بتزوير 
جوازات سفر املانية وبريطانية 
واس����ترالية في عملية اغتيال 
املبحوح القيادي في حركة حماس. وكاملعتاد انعقد مجلس 
األمن الدولي وبادرت الدول املتعاطفة مع اسرائيل وعلى 
رأسها – طبعا – الواليات املتحدة االميركية بعرقلة بيان 
يدين اسرائيل ويعّرضها للمساءلة القانونية لتتحّول بذلك 
األنظار عن جرمية القرصنة االسرائيلية الى تشكيل جلنة 
ملعرفة األسباب التي أدت الى مقتل الناشطني التسعة من 
األتراك وكأن املشهد ال يعدو كونه مواجهة عسكرية بني 
فرقاطتني تركية واسرائيلية! وهو ما سيشجع اسرائيل 
ويطمئنها على املضي قدما في خنق غزة وارتكاب املزيد 

من جرائم احلرب في األيام القادمة.
ومه���ما ي���ك����ن البيان الذي صدر عن مجل����س األمن 
مخ���ففا وال ي�����دين اسرائيل بش����كل مب����اشر فإنه لن 
يخفي معالم جرميتها وقد بات من املتي���قن ان رسالة ق��افلة 
احل����رية قد وصلت الى مسامع شعوب العالم ال����ذي بدأ 
يدرك حقيقة ان اسرائيل دولة خارجة على القانون الدولي 
وان من حق تركيا اتخاذ ما تراه من رد مناسب على اسرائيل 
وليت الدول العربية تنتهز هذه الفرصة السانحة وتنضم 
الى تركيا في ممارس����ة املزيد من الضغوط على اسرائيل 

حتى تضطر الى رفع حصارها عن غزة.

قرصنة إسرائيلية 
بمباركة دولية

سلطان إبراهيم الخلف

فكرة

التي شاهدناها على  املأساة 
شاشات التلفزيون وكيف عاملت 
اس���رائيل أناسا طيبني قصدوا 
اخلير على قافلة اخلير لنجدة 
إخوانهم وأخواتهم في غزة، هذا 
اجلزء العزيز علينا جميعا من 
الوطن الذي حتاصره اسرائيل 
بعد ان دمرت في���ه الكثير من 

املراف���ق وهدمت فيه البيوت، حتى مدارس األمم املتحدة 
لم تنج منها بجانب قتل اآلالف وتشريد عشرات اآلالف 
من بيوتهم، كل ذلك حصل وملدة ش���هر تقريبا أمام أعني 
العالم ووقوف اجلميع وقفة صمت، ووقفت أميركا بصورة 

خاصة وقفة شماتة مبصير إخواننا في غزة.
هذا العمل العدواني الشنيع حصل أمام أعني الرئيس 
اجلديد أوباما الذي جاء إلينا برس���الة السالم وبخطاب 
إسالمي من جامعة القاهرة، صدقه البعض معتقدا أن هذا 
اإلنسان بنواياه الطيبة سيتمكن من تغيير صورة أميركا 
املتوحشة التي ترس���خت بالنسبة لنا كعرب ومسلمني 
مع األسف الشديد. وأصبحت عبارة عن الشيطان األكبر 
حس���ب الوصف اإليراني، ملا تس���ببه من قتل واغتيال 
عن طريق الرميوت كونترول، أي ان أحد اجلالس���ني في 
واش���نطن يتحكم مبصير عوائل بريئة في أفغانستان 
وباكس���تان وحتى في اليمن بدم بارد حتت عذر مالحقة 

طالبان والقاعدة بواسطة طائرات بدون طيار.
إن ما حدث في أعالي البحار هو جرمية كبيرة وقرصنة، 
وهو في نظري ليس غريبا على ما تعتبر الواليات املتحدة 
أنه عقاب لكل عربي أو مس���لم، هو خطوة نحو حتقيق 
االنتق���ام من القاعدة وطالب���ان وذلك دون مبرر، وحتى 
ضمائرهم ال تتحرك رغم بش���اعة اجلرائم االسرائيلية 
املستمرة ضد العرب وإخواننا الفلسطينيني، وستدعي 
الواليات املتحدة أنها مضطرة الى السكوت حيث انها تقوم 

بدور الوسيط بني االسرائيليني 
والفلسطينيني للوصول الى حل 
الدولت���ني التي وعدتهم بها منذ 

أكثر من ست سنوات.
إنني على يقني بأن أي دولة 
ستخرج من هذه املفاوضات هي 
دولة عميلة إلسرائيل وتابعة لها 
ولن حتقق للفلسطينيني أمنيتهم 
بأن يرجع لهم وطنهم السليب، وان يعود الالجئون الى 
بيوتهم وأراضيهم. ولننظر الى ما يحدث في القدس فإنه 
يؤكد لنا، ان اعتبار القدس رمز العاصمة األبدية هو منتهى 
ما تخطط إس���رائيل له منذ إنشائها، ولن يكون للعرب 

موضع قدم في القدس.
على كل حال، القرصنة االس���رائيلية ليست بغريبة، 
ولكننا كعرب مستمرون باحترام الوعود بكاملها على أمل 
احلصول على الوطن املسخ إلخواننا الفلسطينيني. فهم 
مصرون على السير الى املصير احملتوم الذي ترسمه لهم 
اسرائيل بدعم من الواليات املتحدة، وكل محاولة نقوم بها 
على أمل أن نصل الى حل وسط مع اسرائيل هي محاوالت 
فاشلة، ولن تستمع اسرائيل والواليات املتحدة االميركية 
إال الى صوت القنبلة، صوت الس���الح وتقدمي الش���هداء 
حتى ولو باملاليني، ألن ما تضمره اسرائيل لنا هو إبادة 
الشعب العربي بترس���انتها النووية، فال تتصوروا إذن 
ان اسرائيل ستهادن العرب ألن في ذلك ستكون نهايتها، 
وانها ضد أي س���الم وضد أي مهادنة وألنها ال تعرف إال 
لغة القوة والسالح. فهل يا ترى نتعظ نحن العرب ونعيد 
حساباتنا وطريقة التعامل مع اسرائيل وحليفتها بأسلوب 
آخر غير املهادنة واالستجداء على أمل ان تتحقق آمالنا 
وأمانينا في العودة الى الوطن الس���ليب. لكن هيهات ان 
يحصل ذلك ألننا نتعامل مع كتلة من احلقد والضغينة 

والكراهية للعرب واملسلمني.

إسرائيل والقرارات الدولية 
في ظل الهيمنة األميركية

د.عبدالرحمن عبداهلل العوضي

من غير إحراج


