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بادئ ذي بدء أعلن عن كامل فخري واعتزازي بالكويتيني الذين شاركوا في 
أسطول احلرية وأعلم أنهم ما شاركوا وواجهوا احتمالية املوت إال من منطلق 
إنساني بحت ولم يكونوا باحثني عن شهرة وال غيرها ويكفي أن مشاركتهم 
ودون قصد منهم منحت الكويت وفي ثالثة أيام فقط صورة إعالمية إيجابية 
في الش���ارع العربي وهي الصورة التي عجزت عن أن حتققها وزارة إعالمنا 
ألكث���ر من 20 عاما س���واء بقنواتها ذات امليزانية املليوني���ة أو عبر مكاتبها 

اإلعالمية قبل أن تغلق وتتحول إلى مكاتب تشريفات.
ولكن إذا ما أردنا أن نتناول حكاية أسطول احلرية بتجرد فعلينا أن نبتعد 
متاما عن العواطف وأن نحس���بها حسبة عقل ونتابع انعكاساتها سواء على 
الساحة احمللية أو اإلقليمية أو العاملية، ولنعرف من املستفيد مما حدث ومن 

خسر ومن لم يتغير معه شيء.
مرت اآلن خمسة أيام على الهجوم اإلسرائيلي على قافلة احلرية، والنتيجة 

التي بني أيدينا هي أن الرابح األكبر سياسيا هي تركيا وليس أحدا آخر.
تركي���ا وقبل قافلة احلرية كانت في ذي���ل قائمة اهتمام االحتاد األوروبي 
وتعتبر ش���ريكا رهن احلاجة ال أكثر للواليات املتحدة األميركية في منطقة 
الشرق األوسط، وهو ما انتبه اليه الساسة األتراك في أنهم لو بقوا على أمل 
محاوالتهم إرضاء دول االحت���اد األوربي من أجل االنضمام إليه فلن يحققوا 
أي شيء يذكر، وأيضا لكونهم مجرد شريك مؤقت للواليات املتحدة األميركية 
فلن يتحركوا قيد أمنلة وستظل تركيا دولة »لن تطول عنب أوروبا وال بلح 

الواليات املتحدة األميركية«.
فقام���ت تركيا مبحاولة العودة ألصولها اإلس���المية ونفضت األتربة عن 
جذورها اإلس���المية وبدأت تدخل بقوة في العمق العربي واإلسالمي للتحول 
في غضون 5 س���نوات في محاولة منها للتحول من دولة إسالمية إلى دولة 
إس���المية مؤثرة بع���د أن علمت أنه ال أمل لها � وبع���د أكثر من 20 عاما � في 
احلصول على رضاء األوروبيني، وكل ذلك ليس من أجل القضية الفلسطينية 
وال م���ن أجل عيون العرب بل من أجل أن تتحول إلى دولة حتمل رقما صعبا 

في املشهد السياسي بالشرق األوسط.
ويرى محللون سياس���يون ومنهم الفلسطيني عبد الستار قاسم أن بداية 
العودة التركية إلى جذورها اإلس���المية على حساب علمانيتها جاء في العام 
2002 عندما رفضت تركيا مشاركة الواليات املتحدة األميركية في الهجوم على 
العراق، كما يرى مركز الزيتونة لالستش���ارات للدراسات اإلستراتيجية في 
حتليل نشرته صحيفة الغد األردنية في 12 مايو املاضي أن تركيا انفتحت على 
محيطها اإلقليمي والعربي واإلسالمي بشكل واضح وتوجته مبوقفها املتشدد 
من إسرائيل في حربها األخيرة على غزة وكان املوقف التركي األكثر بروزا بني 

جميع املواقف اإلسالمية وحولها إلى رقم صعب في الشرق األوسط.
بل ويرى احملللون »املنطقيون« أن الدخول التركي س���يأتي على حساب 
دول عربية وإسالمية وسيأخذ حصة من أدوار تلك الدول العربية في املنطقة 

ويسحب البساط منها، وقد حصل هذا فعال.
ولكن أهم جناح لتركيا حسب وجهة نظري هو أن تركيا توجت محاوالتها 
في موقفها من أس���طول احلرية بأن علمها بدأ ينتش���ر في جميع املظاهرات 
العربي���ة، فقد رأينا العلم التركي في مط���ار الكويت وفي مظاهرات في غزة 

وكذلك في اعتصام في األردن ودمشق والقاهرة.
وبدأ »العاطفيون« في الش���ارع العربي يرون في تركيا املخلص ملشكالت 
العرب، بل ذهبت العاطفة ببعضهم إلى أنهم نادوا وعبر الفضائيات أن تقود 

تركيا العالم اإلسالمي.
م���ن هذا كله البد أن نعرف أن تركيا هي دولة تبحث عن تقدم في مركزها 
السياسي في املنطقة عبر تبنيها القضية الفلسطينية أو جزءا منها، وهذا من 
حقه���ا بل ومن كامل حقها وال أحد ينازعها عليه ولكن علينا أن ننفض غبار 

العاطفة عن عيوننا ونرى األمور كما جرت ال كما نريد لها أن جتري.
نعم ش���ارك كويتيون في أس���طول احلرية وهذا نفخر ب���ه، ولكن العقل 
والتجربة العربية املريرة تقول لنا ان األمر ليس بأكثر من سياسة دولة تبحث 
عن موطئ قدم لها في الش���ارع العربي لتساوم به الغرب الحقا، وقد جنحت 
تركيا بالفعل في اكتس���اح قلوب »العاطفيني« ولكن العقالء فقط يعلمون أن 
األمر مجرد مناورة سياسية أخرى لتركيا لترفع تصنيفها السياسي في عيون 
ش���ركائها غير الراضني عنها من األوربيون أو في عيون حليفتها الش���رفية 

الواليات املتحدة األميركية.
وأخيرا: نعم أؤيد مشاركة الكويتيني مرة ثانية وثالثة ورابعة في أي أسطول 
حرية قادم من أجل فك احلصار عن إخوتنا الفلسطينيني في غزة، ولكن هذا 
لن مينعني من أن أقيس األمر بعقالنية وأن أعرف أن املشاركة إنسانيا شيء 

والبعد السياسي لذلك األسطول شيء آخر متاما.
Waha2waha@hotmail.com 

ذعار الرشيدي
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اسرائيل تزداد وحشية وتاريخا أسود يوما بعد يوم، ومع كل مناسبة 
ال تدخر جهدا بارتكاب املزيد من اجلرائم وبأبش���ع الطرق والوس���ائل 
مس���تخدمة أكثر األس���لحة فتكا وبحق املدنيني العّزل دون أي اكتراث 
حلقوق اإلنسان أو للتشريعات والقوانني الدولية، وهذا ما كان في حلقة 
اإلجرام األخيرة من مسلسل جرائم الصهيونية والذي اعتدت فيه على 
س���فن قافلة احلرية التي حملت متطوعني عّزال وكميات من املساعدات 
اإلنسانية كالغذاء والدواء وبعض التجهيزات الطبية كالكراسي وغيرها 
بهدف كسر احلصار املفروض على قطاع غزة والقاضي بتجويع السكان 
هناك وإذاللهم دون أي مراعاة لألطفال ولكبار السن ولألوضاع الصحية 
هناك مع اس���تمرار عمليات القصف ش���به اليومية ألي مكان في غزة 
وبحجج واهية وأكاذيب باطلة بان هناك من يهدد أمن إس���رائيل، كتلك 
االدعاءات التي ساقتها وسائل اإلعالم الصهيونية من أن متطوعي قافلة 
احلرية قد بدأوا بالهجوم على جنود الكوماندوز االسرائيليني الذين نفذوا 
عملي���ة اإلنزال فجرا وفي املياه الدولية ضاربني بعرض احلائط جميع 
املواثيق الدولية ومبا يش���كل إحدى أكبر وأفظع علميات القرصنة في 
التاريخ والتي مورست من قبل بعض جنود االحتالل وأكثرهم تدريبا 
على اإلجرام ضد سفن مدنية ومتطوعني غير مسلحني إال بسالح اإلرادة 
وحب مس���اعدة اآلخرين فقتلوا ما قتلوا وجرحوا ما جرحوا واقتادوا 
املتطوعني رغما عنهم قاطعني عليهم طريقهم بأس���لوب وحشي يخلو 

من أبسط معاني اإلنسانية.
ونتوجه إلى أهالي الش���هداء الذين سقطوا في هذه املجزرة بالعزاء 

ملا أصابهم ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل.
ونشكر القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد على اجلهود الكبيرة والتوجيهات السامية بتأمني عودة 
متطوعينا الكويتيني املشاركني في احلملة إلى أرض الوطن ساملني وكذلك 
إرسال الطائرة األميرية اخلاصة والطاقم الطبي املرافق لالطمئنان على 

صحة وسالم أبناء الكويت بعد أن أفرجت عنهم قوات االحتالل.

م���ا فعل���ه 
أبطال س���فن 
لغزة  احلرية 
يتجاوز بكثير 
كل الكلم���ات، 
ويثب���ت بكل 
قدرة  وضوح 
الشعوب احلية 

على فعل ما تعجز عنه احلكومات املتخاذلة 
واألمم املتح���دة املتواطئة مع احملتل، فقد 
حققوا بفعلهم املشرف العديد من االجنازات 
ألهل غزة بالدرجة األولى، ولفلسطني احملتلة 
وشعبها املنكوب. فمن أهم تلك االجنازات 
هذا التحرك الدولي الكبير والذي أعاد إبراز 
موضوع حصار غزة الظالم، فنتج عن ذلك 
أن قامت مصر الش���قيقة بفتح معبر رفح 
ملرور مواد اإلغاثة إلخوتنا في غزة، كما هيأ 
الفرصة لقيام مصاحلة بني فتح وحماس نأمل 
أن تكتمل قريبا، وتوحدت أصوات املسلمني 
وأحرار العالم لنصرة احلق الفلس���طيني 
والتنديد بجرائم الكيان الصهيوني وفضحه 
وفضح االنظمة السياسية املتواطئة معه مثل 
اميركا والغرب أدعياء احلرية والدميوقراطية 
الكاذبة، كما ساهم هؤالء االبطال في إعطاء 
تركيا فرصة اكبر ملمارسة دورها السياسي 
الكبير والذي يجعلنا نشعر بالفخر جتاهه 
كونه بديال لعجزنا وتخاذلنا نحن العرب، 
فضال عن قيام كثير من دول العالم بسحب 
س���فرائها من الكي���ان الصهيوني احملتل 
واستدعاء سفراء الكيان الصهيوني لديها، 
ومراجعة عالقاتها بهذا الكيان املجرم وهي 
كلها مكاسب ال ينكرها سوى متخاذل بال 

أخالق.
> > >

هلل درك���م يا أبطال 
الكوي���ت املش���اركني 
في سفن احلرية، فقد 
رفعتم بفعلكم البطولي 
رؤوسنا وأثبتم للعالم 
كل���ه أن الكوي���ت بلد 
الشرفاء الذي ال يتخلى 
عن مناص���رة قضايا 
الشعوب املظلومة، وحمدا هلل على سالمتكم 
وعودتكم لوطنكم وأهلكم، فشكرا لكم ولكل 
الشرفاء في العالم، وشكرا ملصر العروبة التي 
اعادت فتح معبر رفح، وشكرا لتركيا وشعبها 
العظيم على هذه املواقف املشرفة، والشكر 
موصول لنواب االمة الذين عملوا على اقرار 
توصية انسحاب الكويت من مبادرة السالم 
املش���ؤومة والتي لم جتلب للعرب سوى 
الذل والهوان واالحتقار، فاحلقوق ال تأتي 
باخلنوع والذل، وليتنا نتعلم من بطوالت 

حزب اهلل وحماس معاني الكرامة.
> > >

في أي شيء يختلف الرئيس أوباما عن 
الرئيس السابق بوش؟ يا سيد أوباما تستطيع 
أن تستمر بكالمك اجلميل، ولكن لن تستطيع 
أن تستمر بإقناع الناس بأنك مختلف عن 
سابقك، فقد سئمنا الكالم والوعود التي ال 
تصاحبها أفعال، فأنت لم تقدم للعالم أي 
جيد، ومازالت سياسة بالدك وإدارتك كما 
هي مبيزانها األعوج ووقوفها املخجل مع 
الباطل ومناصرة املجرمني القتلة من عصابات 
الكيان الصهيوني، فإن كانت حقا تريد من 
شعوب الش���رق األوسط أن تغير نظرتها 
ألميركا، فعلي���ك أوال أن تغير من مواقف 

بالدك جتاه هذه الشعوب وقضاياها.
bodala@hotmail.com

أبطال سفن الحرية

محمد هالل الخالدي

نظرات

أهدي هذه الكلمات البسيطة، ألخواتي الكويتيات 
الالتي شرفن وطني، في أسطول احلرية.
كويتية.. في صدري علمي
وفي يدي رسالة سامية
منطلقة مع قافلة احلرية

كويتية ومساحة احلب في فؤادي
أكبر من عالم يتنازع.. يتقاتل

ويضمر روح العدائية
رفرفت كحمامة سالم فوق السفينة

مع حمائم أخرى تقاسمنا الوفاء
ألسمى قضية

انتشت كل اآلمال واألحالم وعادت
حينما رأيت عن مييني أختا فلسطينية

واشتدت وثائق األخوة.. عندما
أبصرت عن يساري أختا جزائرية

أغمضت جفني فارتسمت ابتسامة على ثغري
وصحوت على يد حانية

تدعوني للغداء.. بلهجة مصرية
تقاسمنا الطعام واحلكايا مع أخوات من األردن 

وسورية..
كبرت أمانينا.. فوق هذه السفينة

لو كان هذا األسطول دولتنا العربية
لو كان الناس يجمعهم هدف واحد

النتزعت األحقاد والكراهية
كويتية قلتها بفخر عندما سألتني عن هويتي

امرأة تركية..
وحتدثت معها عن بلدي وعن شعبي وأميري..

وشاركتنا احلوار سيدة بريطانية
كانت مشاعر الود تكبر.. كلما جلسنا

وتعارفنا
فأجمل احلديث حينما يكون من األحاسيس 

القلبية
وأسوأ األمور.. عندما تتوقع أن العدو يصبح 

صديقا.
فبعض احلقائق ال تتضح.. إال في األزمات 

احلقيقية
> > >

مسلمة عربية.. مسلمة عربية
نطقتها بعنفوان عندما

رأيت اجلثث.. ودماء اجلرحى تنزف
وسفينة أحالمنا تغتالها هجمة بربرية

هكذا يكون العدو غادرا.. والسواد واحدا
الصهيوني ناكر.. لكل الشرائع الدولية

لكنك أيها الغاصب الذي ال تعرفه..
أننا غرسنا شجرة السالم على أسطول احلرية

واحتدت قلوبنا ومتاسكت أيادينا..
وخرجنا بروح أخوية
وتركنا للعالم رسالة

بأن البشر رغم اختالفهم بإمكانهم أن يتحدوا
خلدمة احلق واإلنسانية

هذه رسالة.. إن أردت أن تقرأها وإال فال
وقعتها لك.. بأسمى مبادئي

بكل فخر.. من كويتية، مسلمة عربية!
Falcom6yeb@yahoo.com 

أنوار عبدالرحمن

رسالة كويتية على أسطول الحرية

فالكم طيب
رغم اتفاقن���ا مع نبل 
أه���داف حملة أس���طول 
احلرية والتي تتمثل في 
محاولة كس���ر احلصار 
القائم عل���ى أهالي غزة 
والضغط على اإلسرائيليني 
في هذا االجتاه، فإن هناك 

عددا من املالحظات التي يجب التنبه إليها.
أوال: أن إس���رائيل قوة مغتصبة ال جتدي 
معها مثل هذه احملاوالت اإلغاثية والسلمية 
حيث دأبت ومنذ قيامها في العام 1948 على 
حتدي القانون الدولي والضرب بقرارات األمم 
املتحدة واملجتمع الدولي عرض احلائط ولن 
يضيره���ا كثيرا مثل ه���ذه التجاوزات التي 
يرتكبها جنودها فهي تعلم أن ما يحدث في 

العالم اآلن »جعجعة بال طحن«.
ثانيا: املوق���ف املتخاذل للواليات املتحدة 
جتاه انتهاك القوانني الدولية وكذلك بعض 
األطراف األوروبية مبا شجع إسرائيل على 
االس���تمرار في القرصنة والعربدة حتى في 
املياه الدولية ألنه وببساطة أي قرار سيتخذه 

مجلس األمن سيجد الڤيتو األميركي 
مبواجهته.

التركي، مع  ثالثا: أن املوق���ف 
احترامنا له � إال أنه لم يكن بالقوة 
املنتظرة، فم���اذا فعلت أنقرة إزاء 
مقتل 9 من نش���طائها والقرصنة 
على س���فنها واحتجاز مئات من 
متضامنيها ومصادرة ما حتمله قافلة احلرية؟ 
مجرد إجراءات ال ترقى الى املستوى املطلوب، 
فأردوغان استخدم لغة اخلطاب العربي عالي 
النبرة دون إجراءات رادعة ملثل هذا التعدي 

على النشطاء األتراك.
رابع���ا: يجب أن نعل���م حجمنا احلقيقي 
ككويتي���ني وأن نأخذ العبرة من الس���نوات 
السابقة حتديدا قبل االحتالل العراقي الغاشم، 
حيث دأبنا آنذاك على أن نلعب دورا سبب لنا 
كثيرا من املشاكل مع دول عديدة، ولذلك أنصح 
بأن يكون التركيز على اجلهد الديبلوماسي 
لنص���رة القضية الفلس���طينية حتى ميكن 
حتقيق الهدف املطلوب فنحن نريد »العنب« 

ال »الناطور«.

جعجعة بال طحن

يوسف داوود

استدراك

نجاة ناصر الحجي

قافلة الحرية 
والوحشية الصهيونية

خاطرة


