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صالح الساير

 حبيبة العبداهلل

جرمية.. أحدث طراز

التعصب آفة

قرر امرؤ القيس الذهاب إلى بالد 
الروم يطلب دعمهم السترجاع 
مملكته، فأودع صوجلان امللك 
أمانة لدى السموأل خشية أن 
يسرق منه في طريق السفر، 

وحني علم خصومه بأمر 
الصوجلان حاصروا السموأل 
في حصنه ومت اختطاف ابنه 

وخيّر بني تسليم الصوجلان أو 
قتل االبن، فاختار الوفاء ملا تعهد 
به المرئ القيس، وبعد قتل االبن 
صار السموأل مثاال للوفاء وقالت 

العرب »أوفى من السموأل«.
>>>

قصص االختطاف والتهديد 
بالقتل تكررت كثيرا، خاصة 
في سبعينيات القرن املاضي 
بعد أن عرف الناس املنظمات 

االرهابية مثل »بادر ماينهوف« 
و»األلوية احلمراء« و»منظمة 

ايلول االسود« و»اجليش األحمر 
اليابانية« وتعددت وتنوعت 

أنشطتهم اإلجرامية التي كانت 
تتم حتت شعار »العنف الثوري« 

ومنها اغتيال الديبلوماسيني 
وخطف الطائرات وتفجيرها، 

وأشهر جرائمهم اختطاف وقتل 
الدو مورو رئيس وزراء ايطاليا 

عام 1978.
>>>

أما أحدث طرز االختطافات 
وأغربها وأخطرها فيتجلى فيما 

يفعله احلوثي في اليمن حني 
قرر اختطاف شعب بأكمله 

باستخدام السالح واحتالل املدن 
واحملافظات بتحريض ودعم 

خارجي ودون اإلصغاء لنداءات 
التعقل، بل مضى في دروب 

الغي والشقاق بالتحالف املوبوء 
مع رئيس مخلوع ميلك السطوة 

واملال والنزق فعقد األشرار 
النية املتوحشة التي بددها حزم 

العاصفة. 

عرف معجم املعاني اجلامع اآلفة 
على أنها كل ما يصيب شيئا 

فيفسده.. متاما كالتعصب بألوانه 
الذي كان ومازال سبب خالفاتنا 
وصراعاتنا الفكرية واالجتماعية 

على مستوى الدول واألفراد على 
مر العصور واألزمان.

التعصب الذي ال يدل اال على 
انحطاط أخالقي وفكري وديني. 

والتعصب الذي ال يعرف عن 
صاحبه سوى كونه ال ميلك ذرة 
سالم وتسامح نفسي حتى مع 

نفسه. والتعصب الذي  يدل  على 
أن صاحبه حصل على تربية 

عنصرية، والدين واألخالق بريء 
منه.

وقد عرف أحدهم التعصب على 
أنه »شعور داخلي يجعل اإلنسان 

يرى نفسه على حق ويرى 
اآلخر باطال، ويظهر هذا الشعور 

في صورة ممارسات ومواقف 
متزمتة ينطوي عليها احتقار 

اآلخر وعدم االعتراف بحقوقه 
وإنسانيته«. والتعريف السابق 

يوضح في اعتقادي أن املتعصب 
ما هو إال شخص مريض قرر 

أن يضيع وقته في مراقبة الغير 
وإصدار أحكامه االنطباعية عليهم 

بدال من إضاعتها بالنظر إلى 
نفسه ومحاولة إصالح اعوجاجها، 

ولهذا فاملتعصب هو أبعد الناس 
عن الدين والتعصب هو أولى 

خطوات اإلجرام في املجتمعات 
وأكبر دليل ما يحصل في عاملنا 

العربي من حروب ودمار في بقاع 
مختلفة، حيث انها يجمعها شعار 

واحد هو التعصب.
إن ما سبق يذكرنا بقول اهلل 

تعالى )وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل 

أتقاكم( ڈ. 
وفي النهاية ال يسعني إال أن 

أقول »ليتهم يخلعون أقنعتهم 
لنعيش بسالم«. 

dr.khadeja1@gmail.com

السايرزم

حتت الشمس

د.خديجة المحميد 

طارق بورسلي 

منذ 16 مايو 2005م وحتى مايو املقبل 
يصبح عمر نيل املواطنة الكويتية 

حلقوقها البرملانية عشر سنوات، وهي 
فترة تستدعي الوقوف وإعادة النظر في 
املكاسب السياسية واملدنية التي حتققت 

للمواطنة بعد هذه النقلة النوعية في 
احلياة السياسية.

في فترة استثنائية من الزمن تسنى 
للمواطنة بقرار برملاني حتصيل حقها 
في الترشح واالنتخاب ملجلس األمة، 

وكثمرة ملمارسة هذا احلق وصلت 
لكرسي البرملان 4 مواطنات، ولم يتجاوز 
هذا العدد أي إجناز رقمي للكويتية فيما 
بعد، بل لم يثبت هذا النجاح، إذ تضاءل 

فيما بعد حتى خال برملان اليوم من 
عضوية أي مواطنة فيه، وعلى مستوى 
الوزارة من وزيرتني إلى وزيرة واحدة 

فقط حاليا.

وهي نتيجة غير مستغربة ملجتمع 
حتكمه الثقافة الذكورية لقرون 

طويلة وتوجه دفة حياته االجتماعية 
والسياسية مبختلف جوانبها، فما زالت 

حتى التيارات السياسية التي نادت 
بحقوق املرأة السياسية تخلو مجالس 

إدارة تشكيالتها من النساء، رغم 
وجود الالتي متلكن الكفاءة السياسية 

وامليدانية في قواعدهم.
وأيضا من أسباب انحسار املواطنة من 

مواقع املشاركة في صنع القرار كون 
العملية السياسية في الكويت مازالت 
تفتقد املعايير املوضوعية في حقيقة 
ممارساتها الدميوقراطية وآلية هذه 

املمارسات، حيث انها بدل أن حتكمها 
اخلطط والبرامج املؤسساتية اجلادة 

والتي حتتاج الكفاءات النوعية من الرجال 
والنساء فإنه تسيرها ردود األفعال 

واملصالح الفردية والفئوية وحتكم 
قراراتها.

أما على مستوى املكاسب املدنية، فرغم 
حصول فارق نوعي في تداول احلقوق 
املدنية للمواطنة الكويتية، إال أنه مازال 

فارقا على مستوى االستعراض االنتخابي 
في فترة الترشح للمقاعد البرملانية، وبعد 

الوصول للمجلس تصبح االستحقاقات 
املدنية للمواطنة والوعود في آخر سلم 
األولويات ثم تسقط منه بال ناصر وال 

معني إال من عدد قليل من النواب.
ومع ذلك حتقق للمواطنة اليسير جدا من 

حقوقها املدنية التي تطالب بها.
إال أنه بتزايد الوعي احلقوقي وتراكم 
ضغوط املعاناة عليها، فإنها ستواصل 

املسير في هذا الطريق الوعر والطويل، 
طريق الغربة في الوطن.

..وللموضوع بقية.

املتابع لسيرة هيالري كلينتون سيجد أنها 
وإن كانت من احلزب الدميوقراطي إال أن 
نفسها األقرب إلى النفس اجلمهوري من 

حيث احلدة في الطرح واآلراء اجلريئة التي 
تطرحها وتعلنها.

باختصار هي جمهورية برداء دميوقراطي، 
أو جمهورية الهوى دميوقراطية التوجه، 
بدأت رحلتها نحو السباق للبيت األبيض 

والذي معه وفي حال وصولها ستكون أول 
امرأة تتولى زمام البيت األبيض لتصنع 

التاريخ كما صنعه باراك أوباما عندما 
أصبح أول رئيس أسود للواليات املتحدة 

األميركية.
لسيرتها حكاية دميوقراطية حقيقية، بل 

ورمبا تكون حكايتها األقرب إلى املمارسة 
الدميوقراطية احلقيقية والتواؤم السياسي 
الذي نفتقده في الوطن العربي سواء على 
مستوى النخبة أو مستوى رجل الشارع 

العادي.
في العام 2008 دخلت هيالري كلينتون 

سباق الرئاسة ضد املرشح يومها عن 
ذات احلزب الذي تنتمي إليه وهو احلزب 

الدميوقراطي، وكان السباق بينهما 

محموما داخل انتخابات احلزب، وانتهى 
األمر إلى فوز أوباما بتمثيل احلزب 

الدميوقراطي خلوض االنتخابات األميركية 
ضد اجلمهوري جون ماكني، ومع خسارة 

هيالري كلينتون لترشيحها عن احلزب 
الدميوقراطي إال أنها لم تنسحب كما يفعل 

ربعنا بل وقفت مع غرميها باراك أوباما 
داخل احلزب ودعمته ووقفت إلى جانبه 

حتى وصل إلى سدة الرئاسة وعملت 
معه ولم تتخل عنه أو حتى حتاربه، وبعد 

وصول أوباما أعلن هو بدوره هيالري 
كلينتون منافسته السابقة مبنصب وزير 

خارجية أميركا.
اآلن وبعد أن اقتربت الوالية الثانية لباراك 

أوباما لنهايتها أعلنت رسميا هيالري 
كلينتون خوض السباق الرئاسي، ومن 
خالل الدعم املطلق الذي حتظى به من 

احلزب الدميوقراطي كونها األقوى 
واألقرب واألكثر توافقا فيمكن أن تكون 

هيالري أول امرأة تصل إلى البيت 
األبيض.

آراؤها املعلنة كلها تصب في صالح توافق 
اللوبي اليهودي األميركي معها، وهذه 

نقطة مهمة جدا، واألهم أنه في ڤيديو 
إعالنها الترشح والذي يعتبر برنامجا 

انتخابيا ملخصا لها وهو أنها خاطبت فيه 
وخاطبت جموع الشعب واألقليات من 

السود والشواذ جنسيا واملهاجرين واملرأة 
واملدافعني عن حقوق احليوان، مؤكدة 

خالل الفيديو القصير أنها مستعدة لتقدمي 
شيء وسياسة جديدة للبالد، كما سلطت 
الضوء على األوضاع االقتصادية ونيتها 

النهوض بها لألفضل.
األمور وحسب ما هو معطى حاليا وثابت 

أنها األقرب للفوز والوصول إلى البيت 
األبيض كأول امرأة.

السؤال الذي يتردد دائما مع كل انتخابات 
رئاسية هو ما الذي سيتغير من سياسة 
الواليات املتحدة األميركية إذا ما وصل 

جمهوري أو دميوقراطي إلى البيت 
األبيض؟ في احلقيقة أنه لن يتغير شيء 

سواء كان الرئيس دميوقراطيا أو جمهوريا 
أو حتى كائنا فضائيا، فاخلطوط العامة 

للسياسية األميركية في املنطقة ال تتغير 
كثيرا التفاصيل هي التي تتغير وطريقة 
األداء وسرعته، عدا ذلك لن يتغير شيء.

بعد عشر 
سنوات

هيالري 
ومستقبل 
املنطقة العربية

مبدئيات

سلطنة حرف

قبل أيام قال وزير التربية: ان التطبيقي »مخطوف من اإلسالميني 
والقبليني«، وإنه سيلغي آيات وأحاديث اجلهاد من املناهج املدرسية 

في خطوات إصالحية ملنظومة التعليم وللقضاء على الفكر 
املتطرف، أو كما قال!

ويضيف معاليه: إن الوضع السياسي اآلن مالئم إلعادة طرح 
قانون منع االختالط، ألنه مكلف للدولة! أظنه يشير إلى أن 

املجلس بصام للحكومة!
ولم يوفر نبيل الفضل جهدا أو يضيع وقتا، فباألمس قدم طعناً 
في قانون منع االختالط وقبله صرح بأنه قانون متخلف، وليس 

بغريب ذلك على هذا النائب املتحرر الذي ال تتالءم مشاريعه 
ورغباته مع املجتمع الكويتي املتدين. 

ولكن معالي الوزير، بعد أن هاج عليه الشعب الكويتي احملافظ 
املتدين، عاد واعتذر في وسائل اإلعالم وقال: »فهمتوني غلط«! 

هذا شيء من أشياء، وقطرة من بحر، ومعركة من حرب، بني 
اإلسالمية والليبرالية والعلمانية.

ومن املناسب في هذا السياق، طرح دور الصحافة في الكويت 
على املستويني اخلبري والرأي.

الصحافة يجب أن تكون منبراً للحرية املسؤولة، ومسّخرة خلدمة 
اإلسالم، أليس مالك الصحف مسلمني؟

واحلرية جزء أصيل في ديننا، ولكن ال يوجد حرية مشاع في 
أي من القوانني السماوية أو الوضعية، لكل حرية حدود، وفي 

شريعتنا لها ضوابطها، التي حتافظ على كرامة اإلنسان وحقوقه، 
ومنها عدم املساس بسمعته بال قرينة، ورد اعتباره بعد ظهور 

البينة في صاحله، وفيها من اخلير الكثير مما ال يعرفه العامة في 
ندائهم للحريات، فيرفضون التحاكم للشرع أو دعواتنا ألسلمة 
القوانني لظنهم أن فيها ظلما وتخلفا، كما يّدعون جوراً، مع أنها 

هي كمال العدل.
نحن في مجتمع كله إسالمي، وال يفترض في اإلعالم أن يسند 

ويدعم ما تعلق بالقوانني الوضعية في أطروحات ُكتّابه، أما تناوله 
اخلبري فمن الِبر في الدين أن يكون بال إبراز لتلك األصوات 
الشاذة، بل عرضها باشمئزاز أو إهمالها، بينما ما نراه العكس 

متاماً، تلك األصوات الضئيلة جداً والقليلة جتد عناوين في 
الصفحات األولى وعلى ثمانية أعمدة، وكأنه خبر عن إعادة فتح 

األندلس أو حترير فلسطني!
صحف تعتبر الدستور مقدسا ال مُيس، يتباكون »إال الدستور.. 

إال الدستور«، وهذا ألنهم خط الدفاع األول عن القوانني الوضعية 
غير املنزلة أو املنزهة، بينما التشريع اإللهي الباقي إلى يوم القيامة 

بال تغير ومحاباة فيقفون مطالبني بنسخه، والتعتيم على آيات 
من كتاب اهلل، وأحاديث من السنة النبوية، وهي املصدر الثاني 

للتشريع بعد القرآن، ومن ينادي بذلك؟ انه وزير التربية والتعليم!
ال غرابة، فلو نظرنا لهذه احلقيبة »املنكوبة« فلن جند عليها إال 

ليبرالياً وعلمانياً، فهل هو نهج حكومي بفصل الدين عن التعليم؟!
أما كاتب الرأي فعليه التزام بأن يكون قائداً للرأي العام عبر طرح 

املشروع النهضوي والتنموي والوطني، وقبلها كلها الديني.
أعلم ان كالمي ال يعجب البعض، ولكن أولئك ليسوا قدوات في 
حسن القراءة لنبض الشارع، وجودة إيجاد مشاريع تفيد البالد 

والعباد، عدا التعري واخلمر واالختالط، مجون وفسق ويريدون 
دعم الشعب الذي لم يتخّل عن محافظته في هوجة الشيوعية 

احلمراء، والقومية البلهاء، فكيف يفعل والصحوة متتطي احلزم، 
وستأتي باحلسم إن شاء اهلل باجتاه نهضة األمة؟!

البعض يبحث عن الشهرة بتصريحات شاذة، والبعض يعشق 
تضخيم الشخصيات الشاذة، والبعض يستقتل في سبيل نشر 

األقاويل الشاذة، ما حكاية الشذوذ في أوساط املتحررين؟!

قال احمد مدحت باشا في مذكراته عن الكويت بعدما زارها عام 
1872 »وقد كثر عدد سكانها على متادي األيام وشيخها اليوم 
اسمه عبداهلل الصباح وأهلها يديرون أمورهم بحسب الشرع 

الشريف« )تاريخ الكويت112(.
>>>

قال ديكسون في كتابه الكويت وجاراتها 249، عن الشيخ سالم 
بن مبارك الصباح احلاكم التاسع: وكان سالم بن مبارك آل 

صباح نسيجا مختلفا جدا من الرجال، فهو مسلم متشدد وعنيد 
في التمسك بعقيدته وكانت شجاعته من نوع نادر.

>>>
قال الشيخ الرشيد عن الشيخ سالم بن مبارك الصباح: أول 

أعماله تطهير البلد من الفسق، حتى رتب مختارين في األحياء 
إلزالة ذلك الدنس مثل هيئات األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

فلهجت األلسنة بالثناء عليه ملا أبداه من الغيرة على اآلداب العامة 
واألخالق الفاضلة.

>>>
وصف الشيخ احمد الشرباصي، رحمه اهلل، أهل الكويت بقوله: 

الكويت إمارة عربية إسالمية، جميع أهلها مسلمون وأغلبها 
سنيون سلفيون، وأغلبية القوم متدينون متعبدون محافظون 

على الشعائر الدينية.
>>>

قال ديكسون عن الشيخ احمد اجلابر، رحمه اهلل، والد أميرنا 
حفظه اهلل: وبصفته مسلما شديد التمسك بعقيدته، بذل جهدا 

كبيرا من أجل منع اخلمور، وأيضا من أجل القضاء على البغاء، 
وكان هو نفسه من غير املدخنني. )الكويت وجاراتها 269(.

>>>
قالت أول طبيبة في الكويت اليانوركالفرلي وهي تصف حال 
النساء عام1911: بدت النسوة وكأنهن أشباح سود ملفوفة من 
الرأس حتى القدم من األمام واخللف بالعباءات السود إال من 
فتحة للعني يغطيها منديل. »كنت أول طبيبة في الكويت 37«.

>>>
قال محمود بهجت سنان عراقي اجلنسية متحدثا عن ذكرياته 
في الكويت: ان املرأة الكويتية حتى سنني قالئل كانت ترتدي 
اجللباب عند خروجها من منزلها، واجللباب رداء طويل الذيل 

يزحف وراءها على األرض ما يقارب املتر إمعانا في ستر قدميها 
ويستر وجهها نقاب كثيف وال تعرف الى التبرج سبيال.

>>>
قال ساروجني شاعر الهند: اإلسالم أول من نادى 

بالدميوقراطية، وهي تبدأ من املسجد 5 مرات باليوم ينادى 
للصالة، فيسجد القروي وامللك جنبا إلى جنب اعترافا بأن اهلل 

أكبر، أدهشتني هذه الوحدة غير القابلة للتقسيم التي جعلت من 
كل رجل بشكل تلقائي أخا آلخر.

>>>
قال مايكل هارت: اخترت محمدا ليكون أعظم رجل ألنه الوحيد 
بالتاريخ كله الذي جنح أعلى جناح ديني ودنيوي، فهناك رسل 

وحكماء بدأوا رساالت عظيمة لكن ماتوا قبل إمتامها، لكن محمدا 
بدأ وأمت رسالته وحتددت أحكامها وآمنت بها شعوب بأسرها في 

حياته.
>>>

٭ أسطر قرأتها في تويتر وأسطر كتبتها في تويتر.

@kholoudalkhames

almeshar@hotmail.com
@almeshariq8

خلود عبداهلل الخميس 

عبدالمحسن محمد المشاري

القرآن والسنة 
خط أحمر »معاليك«!

يا عرب 
هذه الكويت 

وأهل الكويت

يا سادة يا كرام

baselaljaser@hotmail.com 
@ baselaljaser

باسل الجاسر
عاصفة احلزم جاءت كنتيجة حتمية 

للتسلط والطغيان الذي مارسه احلوثي 
بدعم وحتريض من املخلوع علي 

عبداهلل صالح، بسبب ما امتلكاه من قوة 
السالح الذي يفتقده أو ال ميلك مثله 
باقي مكونات الشعب اليمني.. فذهبا 
بعيدا في االستخفاف بشركائهما في 

الوطن وراحا يفرضان عليهم إرادتهما 
بقوة السالح.. بل انهما انقلبا على ما 

وقعا عليه مبحض إرادتهما من اتفاقات 
شهدت عليها هيئة األمم املتحدة ومجلس 

التعاون وكانا ضامنني لهذه االتفاقات.. 
لدرجة انهما )احلوثي وصالح( قاما بحبس 
الرئيس الشرعي ورئيس احلكومة وبعض 

الوزراء ألنهم لم يذعنوا إلرادتهما ولم 
يطلقاهم إال بعد ان أجبرا الرئيس على 
تقدمي استقالته.. أي إنهما نسفا طاولة 

احلوار وقاال بالفم املآلن وبكل الوضوح 
والصراحة لشركائهما بالوطن ومحيطهما 

اخلليجي واملجتمع الدولي رعاة احلوار 
اليمني وضامنيه: سنأخذ ما نريد مبا 

منتلكه من قوة السالح دون مراعاة 
للجميع.

فما املتوقع من شركائهما بالوطن ممن 
ال ميلكون القوة الكافية، وما املتوقع من 
شركائهما باإلقليم وهو مجلس التعاون 

اخلليجي وهم يرون تغول إيران على 
اليمن؟ واحلوثي يقول »احلج السنة 

القادمة بدون فيزا..« واإليراني يقول 
»سقطت العاصمة العربية الرابعة بيدنا« 

هل يتوقع أحد أن تقف السعودية 
ومجلس التعاون اخلليجي مكتوفي 

األيدي أمام هذا الطغيان واالنقالب على 
االتفاقات والشرعية ونسف طاولة احلوار 

واخلطر الذي بات يتهددهم ويتهدد 

دولهم؟
إنني واهلل ألعجب ممن يتباكى اليوم 

على شن مجلس التعاون عاصفة احلزم 
التي اجبرهم عليها احلوثي وصالح 

جبرا.. وكانوا صامتني بل والبعض منهم 
كانوا فرحني باجتياحات احلوثي وصالح 
للمحافظات اليمنية عبر القصف املدفعي 

املركز الذي أوقع الكثير من القتلى في 
صفوف األطفال والنساء واألبرياء إلى 

أن وصلوا إلى عدن، وهم حتى اآلن 
يقصفون املناطق التي ترفضهم دون 

رحمة.. وهم ال يتباكون إال على ضحايا 
عاصفة احلزم ويصمتون لسقوط 
الضحايا على يد احلوثي وصالح، 

واحلقيقة ان عاصفة احلزم انطلقت 
كنتيجة للطغيان واإلقصاء الذي مارسه 
احلوثي وصالح بحق شركائهما بالوطن 
وشركائهما بالدين والعروبة واإلقليم.. 

ومحاربة الطغيان واإلقصاء باركها 
معظم اليمنيني ومعظم اإلقليم اخلليجي، 
عندما قام احلوثي باجتياح صنعاء لطرد 
الطغيان الذي مارسه اإلخوان املسلمون 
بحق الشعب اليمني.. وباركته شخصيا 

في مقال نشر هنا حتت عنوان »الصلف 
اإلخواني وقبول احلوثي« بتاريخ 25 
سبتمبر 2014 وكان املتوقع ان يطهر 
احلوثيون صنعاء من صلف جماعة 

اإلخوان املسلمني ويعودوا لصعدة حيث 
قواعدهم، إال انه متادى وقضى على 

الصلف اإلخواني ليمارس هو وصالح 
ذات الصلف بل وبشكل أوسع وأظلم 

على كل أرجاء الوطن اليمني وتعداه لدول 
اجلوار.

والواقع ان احلرب شر مطلق وعمل 
تكرهه النفس البشرية وله ضحايا من 

األبرياء، ولكنه شر ال بد منه أحيانا، 
فوطني الكويت لم يتحرر من الغزو 

الصدامي وصلفه اال عبر عاصفة 
الصحراء املجيدة.. بل العالم دخل 

احلرب العاملية الثانية لصد صلف هتلر 
وطغيانه.. فهل نحمل العالم املتحضر 

مسؤولية ضحايا احلرب العاملية الثانية 
التي سقط فيها ماليني القتلى واملعاقني 

من األبرياء؟ ام نكون عادلني ونحمل 
مسؤولية هذا الكم الهائل من الضحايا 

لصلف وطمع هتلر؟ وكذلك حرب حترير 
وطني الكويت بالعام 90 التي سقط فيها 
الكثير من الضحايا األبرياء، فهل يعقل 

ان نحمل املسؤولية للكويت وطنا وشعبا 
ومن ورائهم التحالف العربي والدولي؟ 

ام نكون منصفني ونحمل املسؤولية 
للمسؤول وهو هنا املقبور صدام وصلفه 

وطمعه؟ واليوم في اليمن وبعد الصلف 
والطغيان الذي مارسه احلوثي واملخلوع 
صالح وانقالبهما على ما وقعا عليه، فهل 
يعقل ان يحمل عاقل ومنصف املسؤولية 

لعاصفة احلزم جراء سقوط الضحايا 
األبرياء وتدمير بعض البنى التحتية 

التي استخدمها احلوثي وصالح كمالذات 
آمنة جلنوده وعتاده العسكري، ونبرئ 
املتسبب احلقيقي في هذه احلرب؟ ان 

من يحمل اليوم املسؤولية لعاصفة احلزم 
يجب ان يكون منصفا ويحمل ضحايا 

احلرب العاملية الثانية ملن دافع عن نفسه 
في مواجهة الغزو النازي.. وكذلك عليه ان 
يحمل مسؤولية ضحايا عاصفة الصحراء 

التي حررت الكويت والكويتيني.. لكي 
يتسق مع منطقه املتغير بحسب ما يرى 

وال أقول بحسب ما يشتهي.. فهل من 
مدكر؟

احلوثي وصالح 
يتحمالن دماء 
األطفال

رؤى كويتية


