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دالي محمد اخلمسان

أسبوع مر على رحيل عاشق املسرح األستاذ سناء 
شافع، رحمه اهللا وأسكنه فسيح جناته، الكثير ممن رثاه 
والعديد ممن كتب مبا قام به يوربيديس العرب سناء 
شافع في املسرح العربي، ومن هذا وذاك استوقفني 
مقال «الصعلوك الذي خرج على مناهج املسرح» لألستاذ 
 Face» يوســف احلمدان الذي كتبه في صفحته على
book» يرثي من خالل ســطوره العديد من أساتذته 
في املسرح، ويحكي لنا من خالل كلماته جزءا بسيطا 
مما قام به سناء شافع من تغيرات في املسرح العربي 
واخلليجي أيضا.. وإليكم اجلزء اخلاص بيوربيديس 
املســرح العربي سناء شافع رحمه اهللا.. عندما يرثي 

األستاذ.. أستاذه: 
ولعــل الورطة الكبرى أن يتبنى جتربتك الكتابية 
فنان مبدع قرين للقلق متمرد على الثوابت والسائد في 
احلياة وليس في املسرح فحسب، ال يحفل باملنهجية 
الصارمة التي درج على متثلها أغلب أساتذة املعهد، بل 
له الفضل في حتطيمها بجسارة تفوق التصور، فنان 
تتكئ وتعتمل رؤاه على مجمرة اخللق التي شكلت بحة 
صوته املميزة، حيث السيجارة ال تغادر فمه مشتغال 
أو مفكرا أو سارحا وكما لو أنها زاد روحه ومخيلته 
ورأســه، وحيث القهوة املــرة تصاحب حواره الذي 
يعتصف بأفكار كثيرة ومحفزة على اخللق، وحيث 
السهد الذي يرتســم على ضفاف عينيه ومحجريه 
وكما لو أنه يقدم مــن خاللها اخلامة املعملية األولى 
خللقه في كل ســانحة لقاء بك، هو صعلوك املسرح 
األول واحلقيقي في املعهد العالي للفنون املســرحية 
بالكويت، والذي يبحث من خالل قلقه املصاحب حلياته 
عن قصيدة مسرحية لم تكتب بعد، هو الذي ال يحفل 
بهندام (األساتذة) الذي ينبغي أن يحتذى به من قبل 
الطلبة في حضرة التدريس أو التدريب، بل إن بساطة 
هندامه تشــعرك وكما لو أنه أحد طلبــة املعهد، بل 
تشــعرك جتاهه باطمئنان غير عــادي، فهو صديق 
حميم للطلبة، كائن ال يستقر جسده على مقعد، دائم 

التفكير واحلركة والتندر.
جو.. يا جو 

هي الورطة الكبرى إذن.. 
تعال يا جو.. عاوزك في مشروع..

ربنا يستر..
جلسنا في جانب من مقهى املعهد، واقترح علي ما 
لم يكن في احلســبان توقعه، أن أكتب نصا لتخريج 
دفعة ٧٩ متثيل وإخراج، وهي املرة األولى في تاريخ 
املعهد التي يرشح فيها طالب بالسنة الثالثة لكتابة نص 
لتخريج دفعة جديدة باملعهد، حيث لم يحدث ذلك قبل 
متاما، وكانــت النصوص التي يتم اختيارها للتخرج 
غالبا ما تكون نصوصا من سلســلة املسرح العاملي، 
فكيف لي أنا الصعلوك الصغير املتمرد على مظهره 
الشارلستوني املبعثر أن يكون كفؤا لتمثيل هذه الدفعة؟ 
ولكنه أصر على أن أكتب النص بتزكية من أستاذي 
املفكر أمني العيوطي وبحدس منه في أنني كائن ينتمي 
لبعض ما يتميز به من صعلكة فارطة ال تعرف املؤطر 

والسائد في املسرح واحلياة. 
وكانت هذه التجربة أجمل وأصعب وأهم مخاض 
مسرحي عشــته أثناء دراستي باملعهد العالي للفنون 
املســرحية، إذ من خالل هذا املخاض أصبحت أكثر 
قربا من حياة أستاذي املبدع اإلنسان اخلالق الدكتور 
سناء شافع ومن معمله البريختي الذي ال ينغلق في 
جتربته عنــد حوافه كما يقع فــي ذلك كثيرون من 
أساتذة األكادمييات، علما بأنه خريج مسرح بريخت 
وفرقة برلني إنســامبل، فكانت هذه التجربة ال تقف 
علــى النص فقط، إمنا تتجاوزه إلى االشــتغال عند 
منطقة الدراماتورجية في املسرح، خاصة أن أستاذي 
يتفرد عن كثير من األساتذة بدراسته الدراماتورجية 
في وقت مبكر، بل فــي وقت لم تكن الدراماتورجية 
مصطلحا شائعا ومســتخدما في فضائنا املسرحي 

العربي، خاصة في ستينيات القرن املاضي. 
 مسك اخلتام: بعد االستئذان من األستاذ يوسف احلمدان 
بنشر ما يخص الغائب احلاضر سناء شافع، رحمه اهللا، 
إال أنني كنت أود أن أنشــر املقال بأكمله ألنه يحكي 
ليس فقط على أصرح املسرح العربي بل يحكي عن 
تاريخ املعهد العالي للفنون املسرحية في الكويت في 
فترة أعتقد أن التاريخ ومؤرخي املسرح لم يسلطوا 
الضوء عليه.. فمن أحب االطالع على املقال بأكمله.. 
فهي مدونة على صفحة األستاذ يوسف احلمدان في 
«Face book» وأيضا نشرت في الهيئة العربية للمسرح.. 
وهو أهل لتوثيق املســرح اخلليجي والعربي أيضا.. 
سلم قلمك على ما كتبت.. وسلمت سطورك على ما 
نقشــت من رثاء لصروح أشادت املسرح اخلليجي.. 

ورحم اهللا يوربيديس العرب أستاذنا سناء شافع.

العقود والعهود كثيــرة، بعضها مكتوب وموثق 
بشهادة ومباركة الشهود، واآلخر ال يلزم ذلك، لكن 
الغريب أن النوع الثاني عقوده من النوع الثقيل من 

ناحية املسؤولية والوفاء.
ما هو مكتوب في تلك الصفحات املوقعة واملختومة 
محدود، حفنة من الصفحات، مادمت التزمت بها فال 
عليك، أما األخير فال يكفيه الورق وال األشجار، وهذا 
ما يزيد من صعوبة االستمرار في صونه وحمايته.

ال شك أن األول أســهل، ادفع قيمته في كل عام 
والثمن معروف، تستطيع في بعض احلاالت التغاضي 
عن بعض شروطه وتأجيل قسط أو اثنني، بعد احلصول 

على موافقة من الطرف الثاني.
يستحيل أن يتنازل في النوع الثاني عن أي شرط، 
وتظل تدفع بداية كل عام وشهر بل كل يوم، وال مينع 
أن تعطي كل ساعة «هل من مزيد؟» أما اجلزء املفرح 
املبكي فهو عدم تساوي العقدين بني الطرفني، عقدين.. 
نعم اثنني، ألنهما مختلفان بل يســتحيل تطابقهما. 
تطول قائمة االلتزامــات عند أحدهما، أما اآلخر فقد 
يدفع أحدهما والثاني يأخذ فقط، ألن الثمن والشروط 
قد وضعهما على نفسه وبنفسه دون تدخل من أحد، 
وكان بال شــك يظن أن الند يقوم بذلك، أما الكارثة 
واملصيبــة الكبرى فهي حني ينتهي العقد ويلغى من 
دون معرفة الطرف اآلخر بذلك، وهو اليزال يظن أن 

عقده قائم «مسكني».

اخلبر السياسي على الساحة الدولية حاليا 
يتعلق باتفاقية الســالم بني دولة اإلمارات 
العربية املتحدة وإسرائيل وما صاحب ذلك 
لألســف من ردود خرجت عن حرية الرأي 
باالنفعال والســلبية، خاصة من  ومتيزت 
قلة قليلة في الوطن العربي ولألســف من 

الكويت أيضا.
وال يخفى أن أساس العالقات بني الدول 
يقوم على االحترام املتبادل واحترام سيادة 
الدول، وأن ما قامت به الشقيقة دولة اإلمارات 
ال يخرج عن إطارها السيادي وقادتها أعلم 

مبصلحة دولتهم وشعبهم.
كما أن ما قامت به ليس بجديد على الساحة 
العربية أو اإلســالمية، حيث سبقتها دول 
عربية وإسالمية عديدة وفي مقدمتها السلطة 
الفلسطينية أصحاب األرض والقضية، وهم 
املعنيون بذلك التطبيع سواء بإقامة عالقات 
ديبلوماسية أو تبادل الزيارات الرسمية أو 

تعاون أمني واقتصادي.
واملستغرب لألســف أن تقوم السلطة 
الفلسطينية بســحب سفيرها من أبوظبي 
دون أي بُعد سياسي أو نظرة ثاقبة للعمل 
السياسي ولعمق العالقات، واألقسى من ذلك 
قيام الفلسطينيني بحرق صور الشيخ محمد 
بن زايد والعلم اإلماراتي دون أي تقدير ملوقف 
الفلسطينية املتواجدة في اإلمارات  اجلالية 
وانها مجرد ردة فعل غاضبة غير موزونة.

أقول ذلك ليس مــن منطلق الدفاع عن 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، ولكن من باب 
املنطق السياسي القائم على سيادة الدولة، 
وفي هذا السياق فإن ردود الفعل في الساحة 
الكويتية لألسف أخذت منحى أكبر من أصحاب 

القضية انفسهم.
نعم، إن موقف الكويت السياسي واضح 
من عدم التطبيع مع إسرائيل ووقوفها مع 
الشــعب الفلســطيني وموقفها الثابت من 
القضية الفلسطينية حتى مع قيام السلطة 
الفلســطينية ممثلة بياسر عرفات بتوقيع 
اتفاقية السالم اإلسرائيلية- الفلسطينية في 
كامب ديڤيد مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
الســابق إســحاق رابني، وما قام به رئيس 
السلطة الفلسطينية الرئيس محمود عباس 
بتوقيع اتفاقية أوسلو على اعتبار ذلك قرارا 
فلسطينيا هم أدرى مبصلحتهم، واستمرت 
في دعم الشعب الفلسطيني، وكذلك السلطة 
الفلسطينية التي رأت في املوقف الفلسطيني 
الفلسطينية  الدولة  خطوة في حتقيق حلم 
مع االحتفاظ بثوابت املقاطعة وعدم التطبيع 

مع إسرائيل.
إن مصلحة الكويت عبر أصحاب الرأي 
والسياســيني أن تكون هي األساس وعدم 
اخلوض في سياسة دولة ذات سيادة تربطنا 
معها روابــط متينة وجزء ال يتجزأ من من 
منطقتنا اخلليجية فــي موضوع ال ميس 
مصلحــة الكويت بصفة مباشــرة أو غير 
الكويت فوق  مباشرة! فهل نضع مصلحة 

أي اعتبار عند إبداء الرأي؟ هذا ما نأمله.

مما ال شك فيه أن القضية الفلسطينية 
حتظى باهتمــام ودعم وتأييد من القيادة 
الكويتي، فمنذ  العليا واحلكومة والشعب 
القدم ومازالــت هذه القضية في قلب كل 
كويتي تأييــدا ودعما وانتصارا إلخواننا 
الفلســطينيني والوقوف معهم في جميع 
احملافل الدولية وهذا الشيء ال يخفى على 

األصدقاء واألعداء.
وقد أكد وزير اخلارجية الكويتي على 
سياسة الكويت ومبادئها وأسسها الراسخة 
التي أرساها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، وإخوانه الذين سبقوه في 
احلكم جتاه هذه القضيــة والتأكيد على 
الشامل والعادل واملنصف  ضرورة احلل 
لها وااللتزام بالقرارات الشــرعية الدولية 
في إقامة دولة فلسطني وعاصمتها القدس 

الشرقية.
رغم وقوف القيادة الفلسطينية السابقة 
وبعض أبناء فلسطني ضد الكويت في جرمية 
الغزو العراقي البغيض ورغم اجلراح ونكران 
املعروف مازالت القيادة واحلكومة والشعب 
القضية اإلنســانية  الكويت يناصر هذه 
متمسكا بعروبته وإســالمه والدفاع عن 

مقدساته الدينية.
تبقــى الكويت دار مجــد وعز وفخر 
مبواقفها الشجاعة التي أبهرت اجلميع بفضل 
من اهللا ثم نهج األسرة احلاكمة الطيبة ودعم 
الشعب الكويتي األصيل الذي عبر عن عدم 
رضاه عن التســارع في تطبيق املعاهدات 
مع اليهود، وستبقى املواقف بإذن اهللا سندا 
وعونا لتحرير كامل األراضي وقيام دولة 
فلسطني احلرة وعاصمتها القدس الشريف.

بالقــرارات الدوليــة ويتنصل من 
االتفاقيات الثنائية.

والعجب أنه اليزال في أمتنا من 
ال يتعظ بتجارب غيره! فهل التطبيع 
احلرام أعاد القــدس أولى القبلتني 
وثالث احلرمني، وهــل أرجع حقا 
للفلسطينيني؟ بل ازدادت إسرائيل 
عنترية واستكبارا على املطبعني معها. 
أن إســرائيل ذاقت اإلذالل  إال 
ودس انفها في وحل من االنتفاضات 
اليتيمة، وقد جّرت أذيال الهزمية في 
مصر الباسلة في أكتوبر ١٩٧٣ وفي 
جنوب لبنــان متوز (يوليو) ٢٠٠٦، 
عندما واجهوا إسرائيل باللغة التي 

تفهما وترعبها. 
قال أمير املؤمنني اإلمام علي گ 
في الذين اعتزلوا امليدان معه: «خذلوا 

احلق ولم ينصروا الباطل».
حتية إلى كويتنا العزيزة التي تقف 
ضد املصالح السياسية اإلسرائيلية، 
وتفضحها في احملافل السياســية، 
بحسب إمكانياتها املعلومة. واهللا هو 

املسدد واحلافظ.

الثالثة  التاسعة حتى  املفروض من 
صباحا.

وبني متشــائم ومتفائل عامل 
نفســي بــدأ يؤثر علــى امللتزم 
بالقوانني واالشتراطات ليكون بني 
نار اضطرابات نفسية خطيرة - قلق 
واكتئاب - أو التعايش مع الوباء مبا 
يراه من وجهة نظره الشــخصية 
لنخرج مبحصلة طبيعية من مظاهر 

تهاون البعض.
إذا كنت ملتزما فذلك بســبب 
حسك وطبيعتك املسؤولة، أما إذا كنت 
غير ذلك فتذكر كم من أسرة فقدت 
أحد أركانها من اســتهتار شخص 
تهاون وجلب معه الڤيروس ليفتك 

بأقرب الناس إليه.
على الهامش: األعمار مكتوبة عند اهللا 

واملصير مقدر بأيدينا.

احملتل على جرائمه، وقبل أشهر قام 
أيضا باالنسحاب من منظمة الصحة 
العاملية، بعد فشل محاوالته فرض 
قرارات تدين الصني بانتشار ڤيروس 
«كوفيدـ  ١٩»، على أمل أن يتبع ذلك 

مطالبتها بتعويضات!
< < <

ال شك أن إدارة الرئيس ترامب 
وتعامله بشراسة وعنف مع اجلميع، 
ابتداء من فريــق العمل احمليط به، 
والذين حتول أغلبهم ألعداء يتسابقون 
إلــى نشــر «فضائحــه»، وانتهاء 
بتهديداته املســتمرة حللفاء أميركا 
قبل خصومها بضرورة أن «عليهم 
أن يدفعوا»، تسبب في عزلة الواليات 
املتحدة، وخسارتها ملكانتها ودورها 
القيادي في العالم، وإظهارها كدولة 
تفتقر ألي رؤية اســتراتيجية، وال 
يكترث رئيســها إال بتحصيل أكبر 
قدر من املال، ما أعطى الفرصة لدول 
جديدة أن تدخل على اخلط لتمأل هذا 
الفراغ، خاصة في الشرق األوسط 
الذي بات يشهد دخول العبني جدد 
كل يوم.. آخرها محاوالت فرنســا 

العودة إلى لبنان!

عن شرفهم الذي تنتهكه إسرائيل! 
ال يدعمونــه بكلمة وال بطلقة، ويا 
ليتهم سكتوا، ولم يسعوا إلى توهينه 
وحتقيره في أعني الناس الغافلني أو 

املغلوب عليهم أمرهم!
محور املقاومة ليس محورا طائفيا 
وليس قوميا، بل يضم الشيعة والُسنة 
واملسيحيني واليهود والعرب والعجم، 
الذين جتمعهم رؤيتهم نحو إسرائيل 
كونها كيانا اغتصب احلقوق ودنس 
املقدسات وهتك احلرمات، وال يأبه 

في األسواق واألماكن العامة نالحظ 
بالقليلة غير ملتزمة  نسبة ليست 
باالشتراطات الصحية، بل ضاربة 
بها بعــرض احلائط في التجمعات 
العائلية والدواوين التي صارت مراكز 
للتجمع أثناء ساعات احلظر اجلزئي 

القلق والغضب لدى األملان، ودفعت 
املستشارة ميركل إلى التصريح بقوة 
التفكير  أوروبا  وحزم قائلة: «على 
جيدا في مكانتها في الواقع اجلديد 
الذي لن تسعى فيه الواليات املتحدة 

إلى لعب دور الزعيم العاملي».
< < <

في عام ٢٠١٨ أصدر الرئيس ترامب 
قرارا يقضي بانســحاب بالده من 
منظمة اليونسكو التابعة لألمم املتحدة، 
كما قام في العام نفسه باالنسحاب من 
مجلس حقوق اإلنسان، على خلفية 
جهود دولية حملاكمة الكيان الصهيوني 

صوت املقاومة هــو الذي أبطأ من 
تسارع التطبيع. 

يؤســفنا ان كثيــرا من هؤالء 
أصحاب احلناجر واألقالم التي تشدو 
بضد التطبيع، ومنهم احملسوبون على 
أحزاب وجتمعات إسالمية وليبرالية، ال 
يتورعون عن االصطفاف مع املترفني 
واملتآمرين ضد محور املقاومة، وال 
يخافــون اهللا في وصمها باتهامات 
الشيطان واملجوس والشر، بينما هذا 
احملور يبقى وحيدا يناضل ويدافع 

رجال األمن على مدار الساعة بجانب 
التزام مناطق عدة باحلظر اجلزئي 

املفروض. 
وأما املتشائم فله أيضا أسبابه 
مثل قلــة االلتزام باالشــتراطات 
الصحية، وهذا ما شاهدناه ومازلنا 

جوا من التوتر يضاف إلى األجواء 
املتوترة أصال منذ فترة طويلة بني 
االحتاد األوروبي وأميركا منذ تولي 
ترامب الرئاسة، وصلت الى حد قيام 
الرئيس ترامب بسحب ١٢ ألف جندي 
أميركي مــن القواعد األميركية في 
أملانيا مؤخرا، مبا فيها طائرات إف 
١٦ ونحــو ٤ آالف من القوة العاملة 
في قاعدة «شــبانغداليم» اجلوية، 
وفي هذا، قال الرئيس ترامب عبارته 
املفضلة التي يرددها كثيرا: «أملانيا 
حققت ثروات عبر قواتنا وعليها أن 
تدفع!»، في خطوة أثارت الكثير من 

التغريــدات  إلــى  اســتمعنا 
واحملاضرات والشــعارات، والتي 
نفســت عما في داخلنا من غضب 
وقهر إزاء عمليات التطبيع املتتالية 
مع إسرائيل، ويبدو أن محور التطبيع 
قد توقع هذا الســيل الهادر ضده، 
لكنه يعلم أنها مســألة وقت فقط 
حتى يعود هذا الســيل إلى الهدوء 
والســكينة، هكذا كان مع احلبيب 
بورقيبة وكامــب ديڤيد واتفاقيات 
أوسلو ومدريد وغيرها... والنتيجة 
مزيد من الهوان واإلذالل وابتالع من 
الفلسطينية وإقامة مئات  األراضي 
من املستوطنات الصهيونية، ويبقى 
التطبيع منفعة لهم ووهما للمتطبع!
االحتجاجات والتنديد والشجب 
ضد التطبيع، أمر مهم ومطلوب، وهو 
مؤشر على يقظة األمة، ولكنه مبتور 
وناقــص إن لم يدعم - ولو معنويا 
امليداني  املقاومة  وإعالميا - محور 
والسياسي، وهو محور ميثل الشموخ 
والعزة لألمة، ولوالها لساخت األمة 
في ميوعة التطبيع إلى قرنيها، لكن 

تبدأ املرحلة ما قبل األخيرة من 
خطة العودة الشاملة وسط ترحيب 
على بداية االنفــراج وتخوف من 
العودة إلى املربع األول الذي جعل 
السلطة في حيرة خلصت إلى دمج 
بعض بنود املرحلة اخلامســة مع 

استمرار احلظر اجلزئي.
تفاؤل مغلف بتشاؤم أم تشاؤم 
يحمل ومضات تفاؤل، هذا ما ستبوح 
به األسابيع القليلة املقبلة، خصوصا 
بعد ثبات أعداد اإلصابات يوميا على 
عدد ليــس بالقليل، فإذا كان هناك 
سبب للتفاؤل فهو اللتزام البعض 
إلى اآلن باالشــتراطات الصحية 
بلبس الكمامات والقفازات باألماكن 
العامة بجانب محدودية مشاويرهم 

واقتصارها على املهم منها.
وما يجلب التفاؤل كذلك انتشار 

جاءت نتيجــة تصويت مجلس 
األمن على مشروع قرار «متديد حظر 
األسلحة على إيران» قبل أيام مخيبة 
لآلمال، وحتمل معها دالالت كثيرة، 
أهمها تراجع مكانة الواليات املتحدة 
األميركية عامليا، وخسارتها الكبيرة 
أملانيا،  (بريطانيا،  ألقرب حلفائهــا 
فرنسا) الذين امتنعوا عن التصويت. 
فعندما تصــوت دولة واحدة ـ هي 
الدومنيــكانـ  مع الواليات املتحدة 
من أصل ١٥ دولة في مجلس األمن، 
فهذا يعني أن أميركا تخسر حلفاءها.. 

وتخسر مكانتها.
< < <

قبل أسابيع، عبر وزير خارجية 
أملانيا هايكو ماس عن غضب بالده 
من تهديدات الرئيس ترامب بفرض 
عقوبات اقتصادية واسعة على أملانيا 
وعلى جميع الشــركات العاملة في 
مشروع «نورد سترمي ٢» (مشروع 
نقل الغاز من روســيا إلــى أملانيا 
عبر بحر البلطيق، بتكلفة ١١ مليار 
دوالر)، ومبا أن هناك شركات أوروبية 
مشاركة في هذا املشروع، فقد شملتها 
تهديدات ترامــب بالتبعية، ما خلق 
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مد جسور التعاون مع اإلسرائيليني. 
كنا نستاء من االكتفاء باالستنكار 
سابقاً ولكن اآلن كيف سنصدر هذا 
االستنكار على أقل تقدير بعد تغيير 
املواقف في العالقات الدولية مع من 

يحتل األراضي الفلسطينية .
فكيف سنقول لهم توقفوا عن 
القتل واالســتمرار في التوســع 
بإقامة املستوطنات على األراضي 

الفلسطينية! 
مــن جهــة أخــرى الشــعب 
الفلسطيني مســتمر في حقه في 
الدفاع عن قضيته، ولن يتخلى عنها.
إن لم تكن لك قضية تدافع عنها 
.. ففلسطني قضية من ال قضية له 
وصورة للصراع بني احلق والباطل.
باملختصر : حل القضية الفلسطينية 

بعودة احلق ألصحاب األرض. 
رسالة : املواقف واالختالفات السياسية 
الفلســطينية  متغيــرة والقضية 

واضحة وثابتة وال غبار عليها.

بدم بارد. 
 كما انه في اجتماعاتنا الدولية 
من خالل منظمة املؤمتر اإلسالمي 
العربية ومجلس  الــدول  وجامعة 
التعاون اخلليجي نستنكر أي عدوان 
من هــذا الكيان الصهيوني احملتل 
ولكن اليوم أصبحنا نختلف وننقسم 
الفلسطينية  القضية  في مضمون 
بني معارض للتطبيع ومؤيد له في 

في جرائمه في حق الفلســطينيني 
يومياً ولكنه يفلت من العقاب دائماً.

منذ سنوات والكيان الصهيوني 
يتودد بكل الوسائل بوجهه البريء 
واملســالم شــكلياً وليس فعلياً ! 
فيقوم بتهنئة املســلمني في شهر 
رمضان املبــارك وفي عيد الفطر 
السعيد، لكنه من جهة أخرى يريق 
دماء الفلسطينيني األبرياء ويقتلهم 

الكويت  أفتخر مبوقــف دولة 
الرسمي في الدفاع عن ملف القضية 
الفلسطينية الثابت مع مواصلة تأييد 
حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة 
مســتقلة وعاصمتها القدس، ومن 
خالل عضوية دولــة الكويت في 
الكويت دائما  مجلس األمن سعت 
للدفاع عن الشعب الفلسطيني بشكل 
واضح وعلني، ودولة الكويت ليست 
مع تيار املطالبة بالتطبيع مع الكيان 

الصهيوني احملتل. 
في الوقت احلاضر اختلفت دول 
خليجية وعربية ورمبا إســالمية 
في موقفها من الكيان الصهيوني، 
وأصبح التقارب والتعاون واضحا 
بالعلن وكما يصفون بانه من أجل 
الفلسطينيني ومن سبل إحياء ملف 
السالم في القضية الفلسطينية.  

وال يزال الكيان الصهيوني احملتل 
يتمادى وينتهك القوانني الدولية دون 
الدولية ويستمر  العقوبات  تطبيق 

هنا الكويت

فلسطني قضية 
من ال قضية له

جاسم احلمر


