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لو كانت االمور اإلنس���انية هي الهدف االسمى املعلن واخلفي 
والوحي���د ألي حترك لفك احلصار عن غزة، لكان من األجدى بأن 
يتنازل قليال جدا هؤالء الذين س���يطروا بالقوة على قطاع غزة، 
وقبلوا بالصلح مع الس���لطة الفلسطينية الشرعية، وذلك حلقن 
دماء االخوة األعداء املتقاتلني، ولرفع البؤس واملعاناة عن أهالي 
غزة غير احملسوبني على حماس، واحملاصرين من قبل قوات وازالم 

حماس قبل ان يكونوا محاصرين من اسرائيل.
ولو كانت معاناة سكان قطاع غزة املساكني واملظلومني، مهمة 
لهذه الدرجة العظمى لدول ومنظمات في منطقة االقليم سواء كانت 
عربية او اسالمية، لكان من األولى أن ترفع املعاناة عن مواطنني من 
مناطق معينة ومعروفة للكل في تلك الدول، عانوا ويعانون منذ 
مدة طويلة من املعاملة السيئة والتفرقة واحلرمان، من سلطات 
وانظمة وجماعات طائفية تقول وتردد انها تعمل لفك احلصار عن 

غزة واهالي غزة، أوليس االقربون اولى باملعروف؟
وللذين ش���اركوا مشكورين في رحلة الس���فينة التي سميت 
بقافلة احلرية � نقول � إن هدفكم املعلن بالعمل لفك احلصار عن 
غزة � لن يتحقق � حتى لو ابحرمت مجددا بآالف الرحالت، فالهدف 
اخلف���ي � ان كنتم ال تفهمون���ه � هو هدف آخر واكبر منكم، ألنكم 
وبكل بساطة ومع احترامي لكم، ليس اكثر من كومبارس او حطب 
دامة في لعبة سياسية إقليمية خطرة ومعقدة، تكون بها معاناة 
اهالي غزة في آخر األولويات، هذا إذا كانت هذه املعاناة موجودة 

اصال في األولويات او حتى الثانويات او الهوامش.
إن الدهاء السياس���ي التركي فقط ال غيره هو من جعل اغلب 
سكان منطقة العرب الفاقدين للمبادرة ولألمل وللتفكير الصحيح 
� يتغن���ون � هذه األيام بالنظ���ام التركي وهو تغٍن ليس اكثر من 
محاولة للعرب � كعادتهم � لش���فاء غليلهم من اسرائيل حتى لو 
كان شفاء غليل مبهم ومحير وغير مفهوم، لدرجة جعلت اسرائيل 
ترفض املبادرات السلمية العربية حتى ولو كانت مليئة بالتنازالت 
بل وحتى ما قبلت به من س���الم كان س���الما اساسه القبول بكل 
شروط اسرائيل � وان تفاءلنا قليال � قبول باألغلبية الساحقة من 

الشروط واإلمالءات اإلسرائيلية.
وباختصار ش���ديد إني ال أقلل أو أهون م���ن أي مبادرة لرفع 
املعاناة عن أهالي غزة فمن اكون ألقلل من تلك املبادرات، ولكني 
ال استطيع ان ازمر واهلل واطبل لفعل غير مفهوم االهداف واشبه 
بانتصار وهمي وفقاعي وصوتي، سيؤدي الى تشدد اسرائيلي اكثر 
في ش���روط السالم وقبل ذلك سيؤدي الى تشدد اكثر في حصار 
ض���د اهالي غزة من قبل اس���رائيل وحماس وكل من يعز عليهما 

لتستمر اللعبة وبالتالي تستمر معاناة اهالي غزة.
Mike14806@hotmail.com

مخلد الشمري

من سيتاجر مجددًا بالمعاناة؟

رؤية

بنينّ الدستور الكويتي في شرحه 
للمقومات األساس���ية للمجتمع أن 
»العدل واحلرية واملساواة دعامات 
املجتم���ع والتعاون والتراحم وثقا 
بني املواطنني« كما جاء في املادة )7( 
وكفل دستور الكويت املساواة بني 
املواطنني من خالل املادة )29( التي 
تنص على أن »الناس سواسية في 
الكرامة اإلنسانية وهم متساوون 
لدى القانون في احلقوق والواجبات 
العامة ال متييز بينهم في ذلك بسبب 
اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين« 
ورغم حرص الدستور الكويتي على 
مبدأ املساواة بني املواطنني جند أن 
احلكومة التي قاتلت إلقرار احلقوق 
السياسية للمرأة هي التي تعارض 
تعيني امل���رأة الكويتية في س���لك 
العام���ة والقضاء لقرارات  النيابة 
إداري���ة ولوائ���ح أكل عليها الدهر 
وشرب واجتهادات فقهية، وأعراف 
ال قيمة لها في الدول الدميوقراطية 
الدس���تور  التي يحكمها  املتطورة 
وينظمها القانون، وإلبطال إلزامية 
االجته���ادات الفقهية البد من بيان 
مسألة مهمة في موضوع االجتهاد 
وهي أن الصحابة رضوان اهلل عليهم 
ومن بعدهم من الفقهاء الذين اخذوا 
بالرأي وبن���وا احلكم عليه ما كان 
منهم احد يقطع بأن ما وصل إليه 
هو حكم اهلل سبحانه وتعالى وإمنا 
كان يقول هذا رأيي فإن كان صوابا 
فمن اهلل وان يكن خطأ فمني، حتى 
إن كاتب أمير املؤمنني سيدنا عمر 
بن اخلطاب ÿ أراد أن يكتب »هذا 
م���ا رأى اهلل ورأى عم���ر« فقال له 
عمر بئس ما قلت بل قل »هذا رأي 
عمر فإن يكن صوابا فمن اهلل وإن 
يكن خطأ فمن عمر« واجلدير بالذكر 
أنهم ال يلزمون أحدا باألخذ بآرائهم 
مادام���ت اجتهادا ال نص فيها فلكل 
رأيه واجتهاده أما العرف فاملقصود 
به هو »اتباع الناس سلوكا معينا 
في موضوع مع���ني بصفة مطردة 
وملدة طويلة يجعل الناس يشعرون 
بقوته اإللزامية كالقانون املكتوب« 
لذلك ال قيمة للعرف دون تش���ريع 
يتوافق مع مواد الدس���تور التي ال 
متيز بني الذكر واألنثى في ش���غل 
الوظائف العامة ومنها سلك القضاء 
والنيابة العامة، الس���يما أن املرأة 
أثبتت كفاءتها في تولي  الكويتية 
املناصب القيادية فاملرأة في الكويت 
أصبحت وزيرة ونائبة تشرع في 
مجل���س األمة واملجل���س البلدي، 
فلماذا نحرمها ونعرقل عملها فقط 
في الس���لك القضائي خصوصا أن 
القانونية والدستورية  النصوص 
ال متنع دخول املرأة لسلك النيابة 

العامة والقضاء؟
> > >

نقط�ة أخي�رة: تنص امل���ادة 41 من 
الدستور على أن »لكل كويتي احلق 
في العمل وفي اختيار نوعه والعمل 
واج���ب على كل مواط���ن تقتضيه 
الكرامة ويس���توجبه اخلير العام 
وتقوم الدولة على توفيره للمواطنني 

وعلى عدالة شروطه«.
m.almashan@hotmail.com

ال فرق بين الرجل والمرأة

محمد المشعان

بيني وبينك
لو لم يقم اجلنود اإلسرائيليون 
بقتل بعض ركاب س���فن السالم 
واحلرية لقلت إنهم ليسوا يهودا 
لكنه���م به���ذا التص���رف أثبتوا 
يهوديتهم للعالم أجمع اذ ان شريعة 
القتل كانت والتزال بالنسبة لهم 
العمود الفقري لبقائهم، فقد كانت 
أيدي آبائهم وأجدادهم ملطخة بدماء 

األبرياء على مر العصور فقد ذكر سفر يوشع بن نون انه عندما 
تولى )يوشع بن نون( قيادة القبائل اليهودية في صحراء سيناء 
عام 1186 قبل امليالد متكن من احتالل مدينة أريحا الكنعانية 
وقد ذكر سفر )يوشع بن نون( ان اليهود أهلكوا جميع ما في 
املدينة من رجل وامرأة وطفل وشيخ وحتى الدواب والبهائم 

متت ابادتها بحد السيف.
وكذلك قامت جيوش )يوشع بن نون( بقتل سكان مدينة 
)عاي( الكنعانية والبالغ عددهم 12 ألف نسمة، أما استراتيجيتهم 
القتالي���ة فتعتمد على مبدأ الصدمة والرعب وقد جاء غزوهم 
للكنعانيني بطريقة انقضاض جموع بدوية جائعة على جماعات 
مدنية آمنة مستقرة. ولم يذكر التاريخ في تلك الفترة اي نوع 
من االس���راف بالقتل واالستمتاع به اال في احلروب اليهودية 
ولو بحثنا ف���ي الدوافع لوجدنا وصيتهم اجلامعة في كتبهم 
الدينية القائلة: اهدم كل قائم، لوث كل طاهر، احرق كل أخضر، 
كي تنفع يهوديا بفلس، وقد أقام يوش���ع بن نون حكمه على 
املثل القائل: ان اكثر الناس تقتيال هم أكثرهم بقاء، وعلى هذا 
األساس فإن احلرب اليهودية منذ القدم وحتى يومنا هذا قائمة 
على انعدام العواطف والقسوة املفرطة وقد شاهد العالم أجمع 
كيف قام جنود اسرائيليون مدججون بالسالح بقتل مدنيني 
عزل على ظهر سفن اسطول احلرية العاملي املتجه لغزة، وذلك 
بهدف قطع أرزاق البر والبحر عن ش���عب غزة الذي فرضت 

عليه حكومة اسرائيل حصارا أبديا.
وقد كان طابع العنف واحلقد على اخلصوم مبدأ مهما في 
الفكر اليهودي فعلى س���بيل املثال قام عدد من طالب جامعة 
)خاركوف( الروس���ية عام 1882 بتأسيس جمعية حتت اسم 
)البيلو( دعوا فيها يهود العالم الى قيام قومية يهودية والعمل 
على العودة الى ارض فلسطني الستعمارها واستيطانها، اما 
)اس���رائيل زانغويل( مؤسس املنظمة الصهيونية الستعمار 
فلس���طني فقد أعلن قائال: »ان فلسطني وطن بال شعب فيجب 
ان تعطى لشعب بال وطن، وان واجب اليهود في املستقبل ان 
يضيقوا اخلناق على سكان فلسطني العرب ليضطروهم الى 
اخلروج منها«. اما في مؤمتر بازل الذي عقد بسويس���را عام 
1897 وهو أول مؤمتر صهيوني عاملي برئاسة تيودور هرتزل 
وقد حضره مئتان وأربعة من مفكري اليهود مت من خالله وضع 
اخلطة امليدانية لقيام دولة اس���رائيل في فلسطني ومن خالل 
هذا املؤمتر قام تي���ودور هرتزل عام 1901 بإجراء اول خطوة 
تنفيذية حي���ث قام باالتصال بالس���لطان عبداحلميد الثاني 
خليفة املسلمني في تركيا وعرض عليه )خمسني مليون ليرة 
ذهبية( مقابل شراء أراض في فلسطني بعد ان علم ان احلكومة 
العثمانية متر بضائقة مالية هذا باالضافة الى مساعدات اخرى 
وقد رفض السلطان عبداحلميد كل االغراءات الصهيونية ورد 
على وسطاء تيودور هرتزل قائال: »انصحوا د.هرتزل بأال يتخذ 
خطوات جديدة في هذا املوضوع ألني ال اس���تطيع ان أتخلى 
عن ش���بر واحد من األرض فهي ليس���ت ملك مييني بل ملك 
ش���عبي، لقد قاتل شعبي في سبيل هذه األرض ورواها بدمه، 
فليحتفظ اليهود مباليينهم فإذا مزقت امبراطوريتي فلعلهم 
يس���تطيعون آنذاك ان يأخذوا فلسطني بال ثمن، ولكن يجب 
ان يبدأ ذلك التمزق أوال في جثثنا، واني ال اس���تطيع املوافقة 

على تشريح أجسادنا ونحن على 
قيد احلياة«، وهكذا وبهذه الكلمات 
الذهبية حدد السلطان عبداحلميد 
موقفه من هرتزل وقد مات هرتزل 
ولم يحصل على ش���بر واحد من 
ارض فلس���طني بع���د ان اص���در 
الس���لطان عبداحلميد قرارا مبنع 
اليهود من االستيطان في فلسطني 
بعد ان علم بنواياهم، ولكن بعد س���قوط اخلالفة العثمانية 
على يد أتاتورك وخروج بريطانيا منهكة من احلرب العاملية 
الثانية استطاع يهود مؤمتر بازل اغراء احلكومة البريطانية 
باملال مقابل وطن قومي في فلسطني وقد حتقق لهم ذلك على 
لسان وزير اخلارجية البريطانية بلفور بإعطاء وعد لليهود 
بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطني وحتت هذا الغطاء دخلت 
العصابات الصهيونية الى ارض فلسطني وهي مزودة باألسلحة 
األوتوماتيكية اجلديدة وطبقوا مبدأ يوش���ع بن نون السابق 
الذكر فأرعبوا الفلسطينيني فهربوا الى الدول العربية املجاورة 
وهذه العصابات هي )الهاجاناه، كاخ، شتيرت، زفاي، وغيرها( 
وهذه العصابات كانت النواة األولى جليش الهجوم االسرائيلي 

الذي شن الغارة على رسل السالم في عرض البحر.
ويعتقد االسرائيليون ان اسلوب العنف والقتل املفرط هو 
السالح السري لبقاء دولة اسرائيل ولكن احلقيقة هي ان هذا 
األسلوب سيكون باملستقبل السبب اجلوهري في ابادتهم بعد 
ان بن���وا أجياال من احلقد عليهم في قلوب جيرانهم وأعدائهم 
احملتملني والذين قد ينتصرون عليهم في أي معركة مستقبلية. 
وهذا ما يؤكده لنا القرآن الكرمي بأنهم سيبادون في فلسطني 
في يوم ما في املستقبل فأرض امليعاد املزعوم بالنسبة لهم هي 
ارض الفناء لهم بالنسبة للمسلمني وقد لفتت انتباهي قصة 
بهذا الش���أن رواها لي احد اصدقائي الفلسطينيني وهو مقيم 
في الكويت والزالت أسرته تعيش في مصر، حيث ذكر لي انه 
وبعد ان اعلن بن غوريون قيام دولة اس���رائيل في فلسطني 
ف���ي 15 مايو 1948 دخلت عليهم جارتهم اليهودية وهي تبكي 
وتصرخ قائل���ة: لعن اهلل بن غوريون لق���د أعلن قيام دولة 
اسرائيل وسيجمع بها يهود العالم من أجل ابادتهم، انها ارض 
الفناء لليهود وأنا سأبقى في مصر ولن أذهب الى هناك أبدا.

ومن جهة اخرى، فإنه ال ميكننا القول مطلقا بأن اسرائيل 
دولة علمانية بل هي دولة دينية ولم ولن تهزم على يد دولة 
علمانية أبدا بل ان الدول الدينية االسالمية كدولة صالح الدين 
مثال وقطز او حتى ميليش���يات حزب اهلل الدينية الشيعية 
هي فقط وحدها القادرة على هزمية دولة اسرائيل فاليهودي 
بطبيعته السلوكية متمسك باحلياة األبدية وقد أكد ذلك قوله 
تعالى: )يود أحدهم لو يعمر ألف سنة(، أما املقاتلون الدينيون 
او العقائديون فانهم يتمنون املوت أمام أعدائهم طلبا للشهادة 
في س���بيل اهلل، وفيما يخص الصراع القائم على اطروحات 
ارنس���تو تشي جيفارا واملنظمات الثورية واحلروب العربية 
ضد اسرائيل والقائمة على اساس بعيد عن الدين فقد أثبتت 
فشلها باستثناء حرب 2006 والتي فشلت فيها القوات البرية 
االسرائيلية املزودة بدبابات )ميركافا( العالية التحصني من 
التوغل في اجلنوب اللبناني بسبب شراسة املقاتلني العقائديني 

اللبنانيني هناك. 
أخيرا، كل الش���كر والتقدير والثن���اء ألبناء الكويت الذين 
شاركوا في قافلة احلرية واحلمد هلل على سالمتهم، كما أسأل 
اهلل ان يتغمد شهداء األتراك بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر 
والس���لوان، وأقول لهم ان رسالتكم وصلت للعالم أجمع، أما 
زمالء الصحاف في اجليش االسرائيلي فأقول لهم: لن يصدقكم 

أحد بعد هذه احلادثة ومن يصدقكم فهو مغفل بامتياز.

عجيب أمر وزارة الداخلية التي 
تهلل كل شهرين بتصريحاتها عن 
مجم���ل العملي���ات املرورية التي 
أجنزتها، فقبل أيام مضت أعلنت أنها 
حررت مليون مخالفة خالل ثالثة 
أشهر منها ألف جتاوز سرعة ومائة 
وستة آالف جتاوز إشارة حمراء، 
وكأنها استطاعت بلغة األرقام حل 

مشكلة حرب الشوارع، ولكن لألسف وكأنها ال تعلم بأن هذه 
النتيجة املفجعة للمخالفات داللة على فشل األجهزة املرورية 
مبالمسة التمرد البشري على قوانني وآداب الطريق، وهي إدانة 
على إخفاق هذه املؤسسة في بسط سيطرتها وأنظمتها على 
مرتادي الش���وارع مع العلم أن االجتهادات السابقة واحلالية 
عدي���دة وكثيرة إال أنها ال تع���دو ان تكون قرارات غير نافعة 
وفاعلة في التطبيق ضاعت بني األوراق ودهاليز املرور بسبب 
اإلجراءات غير املجدية وغير احلازمة. ومن اطلع على مقابلة 
أحد القياديني في املرور بإحدى الصحف قبل أيام الذي أجاب 
على سؤال احملرر حول سبب حداثة دوريات حولي والعاصمة 
مقارنة باحملافظات األخرى لي���رد بأن هاتني احملافظتني هما 
واجهتا البلد، يستشف بهذه اإلجابة البسيطة كيف تدير هذه 
العقليات مش���كلة املرور، وإلى من ال يعلم أن دوريات مرور 

اجلهراء ال تتعدى ما بني أربع وسبع 
سيارات أثناء ذروة العمل والباقي 
خارج اخلدم���ة، وال يقتصر ذلك 
على هذه احملافظة، بل ان دوريات 
مرور منطقة األحمدي تعيش نفس 
املشكلة من قلة في اآلليات واألفراد 
مع العلم بأن هن���اك كتبا تطالب 
منذ زمن بتعزي���ز دوريات هاتني 
احملافظتني لسد النقص، وقد كان من األجدر مراعاة املساحة 
وعدم مقارنتها باحملافظات األخرى، ومع ما سبق جند أن هذه 
املش���كلة قائمة ومستمرة في ظل قيادات انتهى زمنها الفعلي 
وحتتاج إلى إحالة للتقاعد القسري بعد أن باءت بالفشل طوال 
تلك الفترة، ومنح الفرص للكوادر الشابة لضخ احليوية والنشاط 
كحل أولي، ومن ثم تغليظ العقوبات ملتجاوزي الشوارع من 
دون أي رأفة أو ته���اون كحل ثان، وحتفيز العناصر القائمة 
على تطبيق النظام بعد اس���تدراك أس���باب العزوف عن هذه 
املهنة كخطوة أخيرة، ألن املشكلة اليوم ليست قضية املرور 
فقط بل أصبحت الهاج���س والهم الكبير في ظل هذه احلرب 
املستعرة في الشوارع فالبد من مبادرات جدية ال تغلفها احملاباة 

واحملسوبية ان كنا ننشد بحق اإلصالح.
t-alhaifi@hotmail.com

اإلسرائيليون يمهدون 
طريق نهايتهم

مفرح النومس

جوهر الحديث

واجهة بلد

طالل الهيفي

السموحة

املوقف املش���رف والرائع للكويت، اميرا وحكومة وشعبا، من 
اسطول قافلة »احلرية« الذي تعرض لالعتداء والوحشية من العدو 
الصهيوني االسرائيلي في املياه الدولية يوم االثنني املاضي قبل 
وصوله الى غزة، ليس غريبا على ابناء الش���عب الكويتي، الذي 
جبل على مناصرة القضايا العربية واالسالمية ودعمها، وحتديدا 
قضية الشعب الفلسطيني وحقه في العيش بحرية وانهاء حالة 
احلصار التي يتعرض لها، ونصرة املسجد االقصى، والسعي الى 

حتريره من براثن العدو الغاصب.
ان مشاركة الكويت بهذه القافلة ومبشاركة عدد من الدول نابعة 
م���ن قناعتها واميانها بالقضية الفلس���طينية، وهذا ليس بجديد 
عليها، فهي منذ زمن بعيد قدمت كل اس���اليب الدعم واملناصرة، 
وها هم املش���اركون الكويتيون في قافلة احلرية رسموا بأحرف 
من نور ملحمة رائعة ومنوذجا يحتذى من صور الصمود ورباطة 
اجلأش، ويحق لنا جميعا ان نتباهى بهؤالء االبطال الذين ثبتوا 

ورابطوا وصمدوا في وجه العدوان اآلثم.
16 كويتيا هو عدد املشاركني في القافلة، استطاعوا ان يعلموا 
اآلخرين الكثير من الدروس والعبر، ففي الكويت برز هذا التالحم 
الرائع بني اطياف الشعب الكويتي، وكانت ساحة االرادة شاهدة على 
تالحم الكويتيني وترابطهم، فأعادت الى االذهان اللحمة الشديدة 
لهذا الشعب الذي ال يعرف االحقاد، ويتناسى اخلالفات الصغيرة، 
وتذوب كل احلواجز، امام قضية اس���المية وعربية ووطنية،كان 
ابن���اء الكويت هم احد ابطالها، بل وعلمت اآلخرين ان قوة الدول 

ليست مبساحاتها الكبيرة وسكانها الكثر.
فتحية كبيرة الى كل ابناء الش���عب الكويتي على هذا الترابط 
والتالحم، امام االزمات الكبيرة، وحتية الى قيادتنا احلكيمة، التي 
تعاملت مع هذا احلدث بروح املسؤولية والواجب واحلرص على 
ابنائها، وعلى القضايا العربية، فكانت تتابع ما يحدث حلظة بلحظة 

وتواصلت مع اهالي املشاركني في القافلة ومع الدول الشقيقة.
وحتية كبيرة اوجهها ال���ى ابطال الكويت في قافلة »احلرية« 
وهم: د.وليد الطبطبائي، مبارك املطوع، هيا الش���طي، س���ندس 
العبداجلادر، وائل العبداجلادر، صالح اجلار اهلل، سنان االحمد، 
عبدالرحمن اخلراز، عبدالرحمن الفيلكاوي، صالح املهيني، د.اسامة 
الكندري، عبداهلل االبراهيم، مرمي لقمان، احمد لقمان، جنوى العمر، 
د.وليد العوضي، ومنى ششتر، واقول لهم تستحقون كل التقدير 
واالحترام، وستبقى اس���ماؤكم محفورة في ذاكرة ابناء الكويت، 
بل وفي ذاكرة الش���عوب العربية، ويكفيكم انكم وحدمت املواقف 
والصفوف، فحصدمت االعجاب الذي تس���تحقونه عن جدارة من 

كل الدول والشعوب.
> > >

آخر الكالم: جميل جدا هذا االنسجام الرائع بني احلكومة ومجلس 
االمة وابناء الشعب الكويتي حول هذه القضية وموقفهم املوحد 
واحلاس���م، واالجمل االهتمام الكبير من صاحب الس���مو االمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد وحرصهم الكامل على س���المة ابناء الكويت حتى عودتهم 
الى ارض الوطن ساملني. ونقول للعائدين االبطال: كفيتم ووفيتم 
وما قصرمت، وتستحقون كل االحترام والتقدير، واحلمد هلل على 

سالمتكم.

سامي الخرافي

قافلة »الحرية«.. 
دروس وعبر

جرس


