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وقفة عز من شيخ 
عزيز.. شكرًا الشيخ 

محمد اخلالد
رفض نائب رئيس الوزراء 

ووزير الداخلية الشيخ 
محمد اخلالد كل محاوالت 

السفارة الهندية إلقناع 
الكويت بقبول الشرط 
اجلائر بفرض رسوم 

إضافية قيمتها 750 دينارا 
على املواطنني حتتفظ بها 

السفارة كتأمني لديها حتى 
مغادرة العامل الهندي 

للكويت، وهو إجراء غير 
مبرر، فقوانني العمل في 

الكويت نظمت العالقة 
بني العامل والكفيل، وهي 
كفيلة بحماية العامل من 

أي تعسف يناله من الكفيل 
وال توجد أي أسباب لهذه 

الرسوم الباهظة على 
املواطن، فالعمالة الهندية 
موجودة في الكويت منذ 

أكثر من مائة سنة )وماخذه 
حقوقها وزيادة(، وتظل 
الكويت من أكثر الدول 
جاذبية للعمالة الهندية، 
والدليل وجود أكثر من 
750 ألف مواطن هندي 
في الكويت يعملون في 

مختلف املجاالت صغيرها 
وكبيرها، وإذا ضربنا هذا 

العدد في خمسة، على 
اعتبار أن هذا العامل يعيل 

خمسة أفراد في الهند، 
فهذا يعني أن خير الكويت 
يصل إلى 4 ماليني مواطن 
هندي تقريبا، وهذا األمر 

ال منة فيه فهم يعملون 
بكل شرف ويحصلون 
على أجرهم بكل عدالة.

وعلى الرغم من محاوالت 
التوسط والتمنيات من 

بعض رجال األعمال من 
وزارة الداخلية لقبول 

شروط السفارة الهندية، 
فقد تصدى لها بكل كرامة 
وعز الشيخ محمد اخلالد 

رافضا حتميل املواطن 
رسوما ليس لها مبرر 
سوى الطمع واجلشع 

من السفارة التي ستكون 
لديها وديعة مهولة 

جراء فرض هذا التأمني، 
تصوروا  750 الفا ضرب 
750 دينارا تعني صندوقا 

ماليا دسما فيه عشرات 
املاليني فقط تضعه 

السفارة في أحد البنوك 
ليدر عليها فوائد ال حتلم 
بها.. كل هذا على حساب 

أهل الكويت.
سوق العمالة في الكويت 

فيه استغالل للمواطن الى 
درجة أن أسعار استقدام 
العمالة وصلت إلى 1300 

دينار وأغلبهم ـ ان لم 
يكونوا كلهم ـ يعملون 

لدى املواطن سنتني فقط 
ثم يقرر السفر الى موطنه 

ليبدأ مشوار البحث مرة 
أخرى عن عمالة جديدة، 
وإذا قلنا ان معدل اخلدم 

في البيت الكويتي هما 
اثنان فإن األسرة الكويتية 
تتكلف 4200 دينار تكلفة 
استقدام كل سنتني، وهو 
مبلغ كبير فرضته مافيا 

سوق اخلدم التي لم جتد 
من يردعها، فال مبرر لهذا 

السعر، فتذكرة اخلادمة 
هي 60 أو 70 دينارا فما 

تبرير الباقي؟ تبريره 
االستغالل واجلشع.

موقف الشيخ محمد اخلالد 
باإلضافة الى اجتماع 

وزيرة الشؤون مع نظيرها 
الكمبودي إلدخال تلك 
العمالة الى الكويت هما 

خطوتان حتسب للحكومة 
في إعادة بعض العقل 
لسوق العمالة املجنون 

الذي لعب بحسبة جيب 
املواطن.

Nermin-alhoti@hotmail.com

في الصميم

د.نرمين يوسف الحوطي 

مطلق الوهيدة

منذ أسبوعني تلقيت دعوة من أحد طالبي 
وأبنائي الذين تخرجوا في املعهد ولم ينقطع 
الوصل بيننا، كتب الدعوة بعنوان» أيادينا« 

وكان موعدها مساء األحد املاضي، ووضعت 
الدعوة لذلك اليوم في برنامجي ولم أسأل ما 

»أيادينا«؟ 
في صبيحة األحد كان يوما مميزا بالنسبة 
لي ملا تلقيته من جرعات تطوعية في ذلك 
اليوم من املمكن مصادفة ومن املمكن أن 

اخلط الدرامي لذلك اليوم كان حدثه تطوعيا، 
بدأ صباحي مبوضوع ال يرتبط مع »أيادينا« 
بصلة غير تيمة التطوع وفرض علي التنويه 
عليه ملا ميتلك من فكر تطوعي متطور حيث 

تلقيت خبرا عن طريق »الواتساب« عن 
عمل تطوعي قام به رواد مسجد عبدالصمد 
معرفي من خالل بناء أرض ملساكن حديثي 

الزواج من خالل التبرعات التي يقوم بها 
رواد مسجد معرفي على أن يكون عائد 
اإليجارات ليس للمتبرعني بل لالعتناء 

باملباني وإصالحها في املستقبل والعائد أو 
اإليجار من السكان هو قيمة بدل اإليجار 
التي تدفعه الدولة لهم ال زيادة عليه، وبعد 

قراءتي للخبر واستفتاح يومي باخلير 

والتطوع قمت بعمل ما يتطلبه يومي من 
أعمال إلى أن أتى وقت احلفل الذي يحمل 

عنوان » أيادينا«.
عند دخولي لالحتفال كان ما مييزه تواجد 
شباب الكويت في استقبال الضيوف وبعد 

اجللوس وقبل بداية االحتفال تبادلت أطراف 
احلديث مع تلميذي وابني على »أيادينا« 
فوجدت بأنني أجلس بني أيادي تطوعية، 

بدأ االحتفال بكلمة من وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الذي اعتمد بأن 

تكون كلماته من القلب ويبتعد عن الكلمات 
التقليدية املكتوبة، كانت الكلمة حروفها 
بسيطة ولكنها رسالة أثرت في نفوس 

الضيوف والشباب املتواجد في االحتفالية، 
بدأت كلماته بتعريف »أيادينا« ذلك املشروع 
التي تقدمت به الشيخة الزين الصباح وكيلة 

وزارة الدولة لشؤون الشباب، اقتداء مبسيرة 
والدنا وقائدنا صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد، بعدما نال لقب قائد اإلنسانية.
» أيادينا « هي رسالة تطوعية أهدافها 

احتضان كل فكر يحمل معاني التطوع 
لتكون أفعاال تغرس في نفوس مجتمعنا 

ماهية اإلنسانية من خالل التطوع والعمل 

عليه، ومن احتفالية » أيادينا « أتي بوصباح 
ليتمم ذلك العمل اإلنساني الذي يبني الفرد 
الكويتي على حب العمل والتطوع من أجل 
بناء الوطن بأن يجعل الفكرة عمال وطنيا 
يحتويه اجلهاز احلكومي ويشرف عليه 
لتصبح الكويت سفينة اخلير تبحر في 

بحور األوطان خلدمة اإلنسان.
تلك هي أيادينا متتد لكل من يريد اخلير 

للكويت واإلنسانية وها هم شباب الكويت 
يقفون جنودا لذلك اخلير متطوعني 

الستكمال ما بدأ به سيدي صاحب السمو 
األمير، حفظه اهلل، وذلك هو بوصباح يضع 
يده مع املرأة والشباب وكل من أراد اخلير 

للكويت لتكون أيادي لبناء الوطن.
* مسك اخلتام: شهادة حق في الشيخة 
الزين الصباح، رغم أنه يوجد الكثير من 
املنظمني لالحتفال إال أنها صورة مشرفة 
للمرأة الكويتية التي حترص على إمتام 

عملها بيديها فكانت تقف مع الشباب 
املنظمني لترتيب واستكمال كل ما يعرقل 

االحتفال بنفسها، ولها نقول »عساچ ع القوة 
يا بنت صباح، اهلل يرحمه ويسكنه فسيح 

جناته«.

عندما ننظر في حال هذه األمة أفرادا أو 
جماعات أو دول أو قيادات وتصرفاتها بحق 

نفسها ومحيطاتها االجتماعية وما أصابها من 
قتل وتشريد واختالسات وتبذير ومناقصات 
أسعارها تفوق ميزانيات دول تفوقها مساحة 
وأعدادا بشرية وتقام فيها جامعات ومشاريع 

صناعية وزراعية، بل األدهى من ذلك ما 
أصابها من خالفات ال يصغي إليها إال من هو 

ساذج التفكير والذين يسوق لهم من بعض 
بطائنهم املأجورين والذين دائما يقلبون لهم 

مفهومية احلدث واألحداث حتى لو كانت 
صادرة من أتفه الساذجني واملسّمني برويبضة 
املجتمع والذين امتطوا موجة اإلعالم احلديث 
ووجدوا فيه ضالتهم، واألكثر حسرة ومرارة 

ان بعضا من مديري مكاتب بعض املسؤولني ال 
يطلعون قياداتهم على ما يأتيهم من اتصاالت 
ونصائح وتنبيهات في هذه الظروف الدقيقة، 

بل البعض منهم يزود خصمه السياسي أو 
املالي مبا يقتبسه من توجهات هذا املسؤول، 
مما يضعف قراراته ويسرب معلوماته وهم 
مع شديد األسف شاطرين في »هيك« عملة 

وتعامال مما يجعل بعضهم عندما يعرف 
مواقف هذا املسؤول نحو جماعات أو النية 

بأخذ بعض اإلجراءات نحو موضوع تتطلبه 
املرحلة ينقل اليه بعضا من توجهات بعض 
اخلصومة حتى يتسنى له تلطيف ثقة هذا 

املسؤول عليه، واألول ما ترك لآلخر شاردة أو 
واردة إال بينها لنا يا سادة )قال رّب اكفني شر 
اصدقائي اما أعدائي فأنا كفيل بهم، وصديقك 
من صَدقك وليس من صدَّقك(، وبعد ما سلف 

ذكره آنفا يتضح لنا جليا أن األمة مصابة 
مبا عنوناه لهذا املقال، وهذا واهلل أخطر من 

ڤيروس ايبوال ألنه يقضي على طموحات 
الشعوب في جميع مفاهيم احلياة، مما يفرز 
اليهم شعوبا تأكل أخضرهم ويابسهم ونحن 

وغيرنا حذرنا من افتعال العبث في مكامن 
الطاقة حتى ال يكون األصدقاء فريسة للبرد 
والثلوج، وعلى كل حال ان اردت ان حتصل 

على جزء من حلم الكتف عليك ان تتلطف 
لتصل عن طريق الهدايا والوالئم الى بطائن 

القوم أو السكرتارية وان تعّذر ذلك لكثرة 
املنافقني من حولهم فابحث عن الفّراش حتى 

ولو كان بنغاليا، واهلل املوفق.
احرص على الراوية ال ينتثر ماها

واعرف ترى جربه الباقني مشقوقة
يا أمة اصبح اخلالف مبداها

مما جعل نفطهم متدنني سوقه
يا أمة صار أم جنيب ممشاها

» أم جنيب: الثعبان«
ما ظنتي بعد ذلك ينطلق عوقه
دامي على الدوم اإلعالم يشناها
تفسد مشاريعها وتكبر البوقه 

النصيحة تشترى وال تباع: ال تسبوا داعش 
حتى ال يغضب عليكم صانعوها ويحركونها 

الى مضارب أنعامكم وأكثروا من كلمة ثنكيو، 
ميرسي بكو، أو فيدر زين وال تنسوا كلمات 

جماعة شالون.
بالتوفيق وسدد اهلل خطاكم:

سوف يعقد في دولة قطر الشقيقة مؤمتر 
دول مجلس التعاون اخلامس والثالثون 

والذي نتمنى كما يتمنى كل مخلص لبالده 
ان يتفقه ويدرك قادة هذه املنظومة اخلليجية، 

املخاطر واألطماع التي تدور حولنا اقليميا 
وعامليا، خصوصا ما يكمن من مخزون 

»غازي ونفطي« في مكامن هذه األراضي التي 
مد اهلل أهلها بهذه النعم، وشعوبهم تأمل أن 
يكونوا على مستوى هذه التغيرات الهوجاء 
ويعدوا العدة حتى يحافظوا على ما ورثوه 

من أسالفهم الذين حافظوا عليها بعد اهلل من 
األطماع السابقة.

وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع بالتي 
هي أحسن.

فمنظمة الغذاء لالجئني السوريني في الدول 
املجاورة لهذه األحداث بحاجة ملحة ملا يقارب 

من مائتي مليون دوالر فأمدوهم أمد اهلل 
في أعماركم من النعم التي وهبها اهلل لكم 

لكي يتجاوزوا فصل الثلوج والبرد القارص، 
فاحلسنة تطفئ السوء والسيئة.

تسلم »أيادينا« 
يا بوصباح

هل األمة مصابة 
بداء بالدة الفكر 
والتفكير؟

محلك سر

رأي

كيف تتحول من مجني عليه إلى جاٍن؟، ال أعتقد 
أنه ميكن اإلجابة عن هذا السؤال اال مبا حصل 
معي األسبوع املاضي عندما اصطدم بسيارتي 

من اخللف بسيارته مقيم آسيوي، وترجلت 
غاضبا من سيارتي التي تعرضت ألضرار كبيرة 
في جانبها األمين اخللفي بينما سيارة اآلسيوي 
الشاحنة الكبيرة لم يكن بها خدش واحد، وبينما 

انا احتدث معه وأعاتبه، أكرر أعاتبه على عدم 
انتباهه ولم أفعل شيئا أكثر من العتب دون 

أن أقل أدبي ولو بلفظ واحد، توقف عدد من 
»عشاق احلوادث« والتموا حولنا وكأنهم جمهور 

جاء ليحضر مباراة نهائي كرة قدم، عاتبت 
اآلسيوي ولم أصرخ بوجهه واتصلت بعمليات 
الداخلية كإجراء طبيعي، الكارثة هنا وبينما أنا 

اتصل بغرفة العمليات وأعطيهم العنوان بدأ 
اآلسيوي يبكي بطريقة هستيرية ومعها وصلة 

رجاء ألن أتركه يذهب وأال أطلب الشرطة، 
دموعه كانت تتسابق على وجنتيه بشكل 

صدمني فلم أفعل شيئا واحدا يستحق منه أن 
يفعل ما يفعله، القصة ليست هنا، بل القصة في 
اجلمهور الذي أحاط بنا وكان كل منهم يرمقني 
بنظرة مفادها »يا الظالم ياللي ما تخاف اهلل أنت 
شنو سويت باملسكني؟«، وقد طارت حواجبهم 
امتعاضا ومنهم من كان يرمقني بنظرة غضب 

وآخرون ميطرونني بنظرات، واآلسيوي مستمر 
في وصلة بكائه املخلوط بجمل الرجاء أن يتركه 

يذهب إلى حال سبيله، في هذه اللحظة وأمام 
اجلمهور الذي لم يفهم ولم ير شيئا حتولت من 
مجني عليه صاحب حق إلى جان ظالم »علي من 

اهلل ما أستحق«.
 >>>

األمر استغرق فقط أن يقوم مرتكب جرم 
احلادث بوصلة بكاء هستيرية أمام جمهور 

عاطفي ال يعرف حقيقة ما حدث، ليتحول من 
متهم إلى مجني علي، وسط هذا االرتباك لم أجد 
فرارا من أن أقول للوافد اآلسيوي »حقك علي.. 

وأنا آسف.. وأوعدك ما أدعم سيارتك مرة ثانية«، 
لم يكن أمامي وإزاء املوقف الذي حتول من حق 
لي وفي صاحلي إلى ضدي باملطلق، وسمحت له 
بالرحيل ليتركني مع سيارتي املتضررة بشكل 

كبير.
 >>>

ورغم أنني إعالمي ومتخصص في فن معاجلة 
أو حتليل الوقائع السياسية وأجيد فن »قلب 
احلقائق« إال أن السائق اآلسيوي غلبني، بل 
متكن من هزميتي في خمس دقائق في الفن 

الذي أجيده أكثر من أي شيء آخر.
 >>>

ما حصل معي األسبوع املاضي من »قلب 
للحقائق« أو باألصح »قلب للوقائع« يحدث يوميا 

في مشهدنا السياسي، وهو يشترط ثالثة أمور 
أوال: جمهور ال يعرف احلقيقة، وعليه ميكن 

أن تشكل رأيه بناء على تصرفك وتصريحاتك 
السياسية، ومن ثم سينجرف معك هذا اجلمهور 

بال وعي وال إدراك وال حتى أدنى تفكير، ثانيا 
وهو األهم أن يكون في تصريحاتك خدعة وأن 
تصدر نفسك لذلك اجلمهور غير الواعي بأنك 
مظلوم حتى ولو كنت قد سرقت 6 مناقصات 

و7 ممارسات وثالثة مشاريع مليارية، األمر 
الثالث هو أن تقنع نفسك أوال أنك مظلوم قبل 

أن تبادر إلى تبرئة نفسك.
 >>>

واألرضية في الكويت خصبة جدا لكل من يريد 
أن يقلب احلقائق، فاجلمهور عاطفي بالدرجة 

األولى ويأخذ بالنوايا غاليا واألهم أنه ال يدقق 
كثيرا على احلقائق بل يحكم وفق آخر صورة 

شاهدها.
 >>>

بعد حادثتي مع اآلسيوي علمت يقينيا أننا 
جمهور الصورة األخيرة، وال ندقق فيما حصل 

قبلها وال نكترث أبدا ببحث أي كالم يطرح 
أمامنا بل نطرلقه ونردده كما هو دون تدقيق أو 

متحيص أو فلترة.
>>>

توضيح الواضح: لو كان الغالبية من اجلمهور 
ميتلكون الوعي السياسي الكافي ملا وصلت 

حالتنا السياسية إلى ما وصلت إليه.

بال مقدمات، لو كان لي قوة وعزم لعملت احتفاال 
كبيرا جدا جدا لوزارة الشباب والرياضة، فقد 

حضرنا أمسية رائعة يوم األحد املاضي مبناسبه 
اليوم العاملي للمتطوعني.

عم أتكلم؟ عن الترتيب؟ عن األجواء؟ عن حسن 
االداء؟ بصراحة يعجز اللسان ويعجز التعبير، 

ولعلي أضع القارئ الكرمي في أجواء احلفل، 
فحينما تشاهد مدير ادارة املتطوعني وهو يقف 

يشرح لك تفاصيل العمل ويضع أمامك األسلوب 
والطريقة فإنك بالفعل تفخر بهذه الوزارة 

التي استطاعت ان حتتوي الشباب والشابات، 
والتفاعل واضح من احلضور الذين غصت بهم 

القاعة الكبرى في موقع احلفل.
والفقرات لم تكن باألسلوب التقليدي، بل كل 
فقرة جتعلك في شوق للفقرة التي بعدها ثم 
طريقة اتخاذ القرار، بصراحة القرار مرشد 
وواضح ومدروس، فرسالة الى هذه الوزارة 

دمت بخير ومزيدا من التخطيط الهادئ املتقن 
خلير شبابنا، وحتيه جلميع العاملني من الوزير 
الى الوكلية املتميزة، وفقكم اهلل وحماكم ونسأل 

اهلل ان تستمر هذه العطاءات دون كلل أو ملل.
حتياتي ودعائي.

waha2waha@hotmail.com
ذعار الرشيدي

عبداهلل الحيدر

خدعة اجلاني.. 
واملجني عليه 

سياسياً

بال مقدمات
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أحوال

baselaljaser@hotmail.com 
@baselaljaser
باسل الجاسر

منذ دخول قوى اإلرهاب على خط الثورة 
السورية وحتويلها من ثورة سلمية إلى ثورة 

عسكرية مسلحة، من خالل جبهة النصرة 
وبروز دورها الفاعل في جبهات القتال وما 

حدث من انشقاقات عنها أدت لتأسيس 
عدد من اجلبهات اإلرهابية مثل أجناد 

الشام وداعش وغيرها كثير من املسميات 
ترفع شعار االسالم وليس لها من االسالم 

اال االسم أما املمارسات فيعرفها اإلسالم 
الصحيح بأنها إجرامية ويعاقب عليها بالدنيا 

واآلخرة.
املهم منذ دخول جبهة النصرة على خط 

الثورة ولم تنقطع االخبار عن دعم اسرائيل 
لهذه النصرة بالعتاد واملال والدعم اللوجستي 

من خالل املعلومات االستخبارية واحيانا 
بالدعم العسكري، فعندما استولت جبهة 

النصرة على املنفذ احلدودي بني اسرائيل 
وسورية في اجلوالن احملتل وقد عجزت 

النصرة عن االستيالء عليه اال بعد ان تدخلت 
املدفعية االسرائيلية التي ضربت القوات 
السورية املدافعة عنه بعنف ولم تتوقف 
إال بعد استيالء جبهة النصرة عليه.. كما 

ان اإلعالم اإلسرائيلي نقل ان مستشفيات 
اسرائيل تعج بجرحى جبهة النصرة بل 

ان نتنياهو زار بعض قادتهم اثناء عالجهم 
في إسرائيل ورغم كل هذا اال ان اسرائيل 
تنكر وتصفهم بـ »االرهابيني« في الوقت 

الذي جتاورهم على حدود اجلوالن وترسل 
لهم التعزيزات واالمدادات واحلدود هادئة 

مطمئنة بينما توجه جبهة النصرة جام 

ارهابها االسود جتاه اجليش السوري 
املسلم بل والشعب السوري املسلم بكل 

عنف ويصادقون الكيان اإلسرائيلي غاصب 
أراضي املسلمني.

ومطلع هذا األسبوع أغار الطيران اإلسرائيلي 
على مطار سورية وعشرة مواقع أخرى 

بسبب سيطرة اجليش السوري على زمام 
املعارك في محيط دمشق والغوطة الشرقية 

وعندما استشعرت جبهة النصرة الهزمية 
استنجدت بسيدتها اسرائيل التي لم تتأخر 
في جندتها وحلفاءها.. وبعد الغارات بقليل 

خرج علينا الطائفيون للتغطية على هذه 
اخليانة العظمى لإلسالم واملسلمني وللعروبة، 

بأن هذه الغارات كانت تستهدف صواريخ 
قادمة من ايران حلزب اهلل ونسوا او تناسوا 

ان الهجوم اإلسرائيلي كان لعشرة مواقع 
فهل يعقل ان سالحا استراتيجيا يوزع على 

عشرة اماكن؟! 
كما ان ايران لديها طائرات تهبط في مطار 

بيروت الذي يقع في الضاحية اجلنوبية 
اي مقر حزب اهلل فما حاجتها النزال هذه 
الصواريخ املزعومة في سورية..؟ ان هذه 

االحاديث التي تسعى لتأجيج الطائفية ما هي 
اال اجلزء األهم من املخطط املاسوني الذي 

يجاهد في سبيل اشعال فتيله، فبه ومن 
خالله »ان تفجر ال قدر اهلل« هو غاية مبتغى 

اسرائيل فهو الذي سيدمر املسلمني ويفك 
اعتصامهم بحبل اهلل ويسيل الدماء بينهم 

وبأيديهم.
لذلك عندما شعرت بأن جبهة النصرة بدأت 

تترنح هي وحلفاء أمام اجليش السوري في 
الغوطة الشرقية وجوارها تدخلت إسرائيل 
وعلنا، ولألسف جنحت في إرباك اجليش 
السوري وجعلته يتراجع عن ضغطه على 

عمالء الصهيونية، وكان هذا التدخل السافر 
مبنزلة إعالن رسمي بدعم إسرائيل لهؤالء 
العمالء الشياطني الذين يتدثرون باإلسالم 

لذبح املسلمني وال حول وال قوة إال باهلل.
وأمام هذه الوقائع واخليانات والعمالة 
للصهاينة أعداء اهلل واملسلمني والعرب 

أجمعني، باإلضافة للمشهد الدامي لشعب 
السوري الذي قتل منه اكثر مائتي الف 

إنسان، وتشرد منه اكثر 11مليونا بالداخل 
السوري وخارجه، واجلرحى يتعذر 

إحصاؤهم، ناهيك عن التدمير الذي طال مدنا 
سورية.. اما الصامدون فانهم يعانون شظف 

العيش والفقر واإلرهاب بأنواعه، بعدما 
كانوا يعيشون في امن وسالم واطمئنان 

في زمن ما قالوا انه طاغية.. فهل يعقل 
ان يستمر العرب واملسلمون وحتت وطأة 
خالفات سياسية سخيفة أمام هذا التدمير 
والدماء في دعم اجليش احلر..؟ علما بأنه 
ال وجود جليش حر في الداخل السوري، 
وما هو موجود على األرض السورية هو 

جبهة النصرة املدعومة من إسرائيل وداعش 
املدعومة من تركيا وبعض القوى االرهابية 

االخرى منها ميليشا االخوان املسلمني.. اما 
ما عداهم فهم جيش يقيم باخلارج يجني 
األموال ويتقوت على معاناة وآالم وجراح 
السوريني شعبا ووطنا.. فهل من مدكر..؟ 

إسرائيل 
تعلن دعمها 
جلبهة النصرة

رؤى كويتية


