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انتشار اليهود 
في العالم

ينتشر اليهود في العالم، 
ويتركزون في 13 بلدا، 
ويصل عددهم نحو 14 

مليون نسمة، وهذا عددهم 
منذ عام 1939م، وفق الوكالة 
اليهودية وصحيفة »يديعوت 

أحرنوت« اإلسرائيلية، 
فقد انخفض العدد بسبب 

احلروب، وعاد للصعود مرة 
أخرى.

وهذا الرقم هو لليهود 
األصيلني، فاليهودي وفق 

الشريعة اليهودية من تكون 
والدته يهودية، سامية 

األصل، وبالطبع ستكون 
حنطاوية إلى بيضاء اللون.
والتوزيع اجلغرافي احلالي 

لهم في العالم تقريبا كالتالي:
1- فلسطني احملتلة: 
6.103.000 يهودي. 

2- أميركا: 5.700.000 
يهودي.

3- فرنسا: 475 ألف يهودي.
4- أميركا الالتينية: 383 ألف 

يهودي.
5- بريطانيا: 290 ألف 

يهودي.
6- روسيا: 186 ألف يهودي.

7- أملانيا: 118 ألف يهودي.
8- أستراليا: 112 ألف يهودي.
9- أفريقيا: 74 ألف يهودي.
10- جنوب أفريقيا: 70 ألف 

يهودي.
11- أوكرانيا 63 ألف يهودي.
12- هنغاريا 48 ألف يهودي.

13- إيران 20 ألف يهودي.
ويعيش في عموم آسيا 20 
ألف يهودي، وفي رومانيا 
9400 يهودي، وأذربيجان 
 8600  يهودي، ونيوزيلندا 

7600 يهودي، وأوزبكستان 
3700 يهودي، وكازاخستان 

3000  يهودي، واملغرب 
2400 يهودي، وتونس 

 1100  يهودي، وتركمانستان 
200 يهودي، ومصر 100 

يهودي، واليمن 100 يهودي، 
وسورية 100 يهودي. 

أما الفئة الثانية من اليهود، 
فهم من كان والدهم أو 

جدهم يهوديا، أو تهودوا، 
والذين يطلقون عليهم 

الفالشا، ويعتبرون وفق 
»قانون العودة« يهودا يحق 

لهم الهجرة إلى إسرائيل 
واحلصول على مواطنة، 

ويقدرون بنحو  23 مليون 
يهوديا، أيضا حسب 

الوكالة اليهودية، وهي هيئة 
صهيونية تعمل في أوساط 
اجلاليات اليهودية في أنحاء 

العالم.
وهذه الفئة في الغالب ال 

تأخذ مناصب سياسية وال 
إدارية، ال في إسرائيل، وال 
في املنظمات الصهيونية، 

وقد استخدموا الفالشا 
األفارقة في األعمال الدنيا، 
وتعامل عنصري ممجوج، 
فعاد كثير منهم إلى بلده.

ويأتي ترتيب الديانة 
اليهودية السادسة في العالم، 
بعد املسيحية 31%، واإلسالم 

23%، والهندوسية %14، 
والبوذية 7%، والسيخ %0.4، 

واليهودية %0.2.
وهذه األرقام، وإن كان 

مبالغا فيها عددا وانتشارا، 
إال أننا نلحظ أن اليهود 

هم املسيطرون على 
العالم سياسيا واقتصاديا 

وإعالميا، ومن ثم عسكريا 
وثقافيا وفكريا، فالعبرة 

هنا ليست بالكثرة، بل 
بالسيطرة. ولم يتم ذلك إال 

بالدهاء والتخطيط واملكر 
واخلديعة واملؤامرة واالبتزاز 

والنساء واملال والربا 
واجلرمية املنظمة واملافيا، 

والعمل بنظام مؤسسي من 
خالل الصهيونية العاملية، 

والعلمانية املقنعة، واحملفل 
املاسوني، وغيرها كثير، 

منها املعروف، ومنها 
السري.

ويتركز ضعف اليهود 
في أمرين، األول: أنه دين 

محرف، يجمع على ذلك 
املسلمون واملسيحيون. 
والثاني: أنهم يتدثرون 

بالدين من أجل املال، 
والشواهد على ذلك كثيرة.

وتبقى الكرة في ملعب 
املسلمني واملسيحيني 

الصادقني في مواجهة هذا 
الغول، الذي سيزول يوما ما، 

بالتخطيط ال بالتمني.

آن األوان

ارتبط اإلرهاب في السنوات األخيرة 
بالدين اإلسالمي بعد ارتكاب منظمة 

»القاعدة« اإلسالمية التي أسسها أسامة 
بن الدن عددا من اجلرائم الشنيعة أهمها 

تفجير برجي مركز التجارة الدولية في 
نيويورك عام 2001 وتوج هذا االرتباط 

بظهور تنظيم )الدولة اإلسالمية في العراق 
والشام( وقيامه بعمليات إرهابية في 

مناطق كثيرة في العالم. وألن التنظيم 
يصف نفسه باإلسالمي ويصف رئيسه 

بأنه »خليفة املسلمني« تنادى بعض 
العرب إلى تكفير هذا التنظيم الدموي 

وإخراج أفراده من امللة. فانتقلت املشكلة 
من »االتفاق على توصيف اإلرهاب« إلى 

»االختالف حول مواصفات التكفير«! وكأن 
تكفير املجرم االنتحاري مينعه من تفجير 

نفسه وهو الذي كفر املجتمع بأكمله!
> > >

حاول البعض جرجرة األفراد واملؤسسات 
الدينية، خاصة الرسمية منها، إلى هذه 
املعمعة التكفيرية »املنظمة« في محاولة 

شيطانية تهدف إلى حرف النظر عن 
اإلرهاب وعن البيئة احلاضنة له، وذلك 

بترويج مهرجان التكفير الذي يتم 
بتنظيم وتنفيذ وإشراف جماعات اإلسالم 

السياسي التي حتاول جاهدة أن تبرئ 
ذاتها من تهمة اإلرهاب عن طريق تزكية 

الذات وإيهام الناس بأن »اإلسالمي« 
ال ميكن أن يقترف مثل هذه العمليات 

اإلرهابية، وأن االنتحاري الداعشي 
)التكفيري( هو بالضرورة )كافر( وعلى 

املسلمني تكفيره ومجاراته في لعبة 
التكفير في متوالية جهنمية ال نهاية لها، 

وال جدوى منها.
> > >

من النافع املجدي معرفة الفرق بني 

األخالقي وغير األخالقي أو التفريق بني 
القانوني وما هو خارج القانون، أما معرفة 

املؤمن من الكافر فذلك أمر باطني صعب 
املنال. كما أن املسلم مثله مثل أي إنسان 

في هذه احلياة عرضة لكل ما يصيب 
البشر من لوثات فكرية ونفسية وسلوكية 

وعقائدية. كما أن الفكر الديني »على 
وجه العموم وعلى مر العصور« عرضة 

للجنوح والنزوع إلى الضالل. وكذلك 
النصوص الدينية املقدسة ليس مبقدور 
أحد حتصينها من األشرار حني يسعون 

لتفسيرها على نحو يخدم نزعاتهم 
الشريرة. وذلك ال يعني أن األديان 

والعقائد مسؤولة عن تلك الشرور. كما أن 
ذلك ال يعني خروج األشرار من عقيدتهم 

الدينية التي يؤمنون بها. وليس األمر 
بالسر الدفني، فالكتب املرصوصة فوق 

رفوف املكتبات تنضح مبا فيها.

عندما يكون اجلزاء من جنس العمل 
فليس من حقك أن تغضب ممن يجازيك 

ويسقيك من نفس البئر الذي كنت 
ستسقيه منها، فهذا حال اجلميع في كل 
بقاع العالم حتى ان القضايا التي يكون 

فيها شق جنائي وتنطبق عليها نفس 
الفكرة تسمى بعرف القانون »دفاع عن 

النفس«.
ويطلقون عليها بالعامية »ما دون الفم 

إال اليدين« فهل تريد أن يكتف الشخص 
نفسه ويترك لك حرية إحلاق الضرر به، 

فإن وجدمت مثل هذا »املكتف« الذي يطلق 
عليه وصف ال يهش وال ينش فأخبروني 

عنه ألنضم لكم وأمارس معكم هواية 
البطولة عليه.

في احلياة السياسية الكويتية يحاول 
البعض إنكار قيام احلكومة مبمارسة 

حرية الدفاع عن نفسها ويريدونها أن 
تكون مكتوفة ليمارسوا عليها ما يشاؤون 
من بطوالت حتى لو كانت بطوالت كالمية 

وخير دليل ما يتلفظ به البعض في 
تصريحاتهم التي أجزم أنها ال زالت في 

ذاكرتكم.
ومبا أن اللعبة السياسة أصبحت لعبة 

اجلميع فلماذا يغضب البعض حني يلعبون 
معهم بنفس الطريقة فالنواب يلعبون مع 

احلكومة سياسة، فلماذا ينكرون عليها أن 
تلعب في نفس امللعب وبالطريقة نفسها؟!
ولكل غاضب من طريقة اللعب احلكومي 
أذكره بأمر يتكرر في كل مباراة رياضية 

فعندما يقوم الفريق الذي تشجعه بإضاعة 
الوقت تسميه تكتيكا، وحني يقوم الفريق 

اخلصم بنفس النهج ترفضه وتعتبره لعبا 
سيئا، فأرجو أن تكونوا منصفني مع من 

حتبون ومنافسيهم.
ومبا أنني استشهدت بأمور الرياضة 
فسأذكر لكم إحدى صيحات جماهير 
الكرة العراقية العالقة في الذاكرة حني 

كانت تصيح »هذا ملعب وذاك ملعب وين 
ما تريدون نلعب« والواضح أن احلكومة 

تقول للجميع نفس الصيحة وين ما 
تريدون نلعب راح نلعب.

أدام اهلل من آمن بالدميقراطية بكل 
نتائجها، وال دام من يرفض أن يدافع أحد 

عن نفسه بالطريقة التي يريدها.

أعتقد أن كل من جرب أو فكر في 
استخراج رخصة جتارية بالكويت كان 

يشكو الويل حتى يصدر ترخيصه 
التجاري، والكثير من الشباب كان يلغي 
فكرته قبل البدء بتطبيقها، والسبب هو 

املشاوير التي ليس لها أول وال آخر حتى 
موعد استخراج الترخيص التجاري.

بل كان احملترفون في هذه الفترة هم 
»مناديب التجارة«، حيث تبدأ بورصة 
املندوب من 800 دينار، فما فوق على 

حسب نوع الترخيص، ويقوم هو 
باإلجراءات واللف والدوران بني اجلهات 
حتى يحصل على املوافقات، ويستغرق 

إلجناز هذه املعاملة حسب خبرته وعالقاته 
ما يقارب الشهر، ليقوم باالتصال عليك 
وإبالغك بأن موعد توقيع عقد التأسيس 

وإصدار الرخصة خالل يومني فقط.
إال أننا اليوم نفخر كشباب هذه األيام 

بوجود وزير شاب يقود وزارتي الدولة 
لشؤون الشباب والتجارة والصناعة 

واستطاع خالل أيام قصيرة أن يحقق 
مجموعة من اإلجنازات التي يحتاج إليها 

الشعب الكويتي، آخرها تأسيس الشركات 
»أونالين«.

إنه بال شك خالد الروضان، شاب كويتي 
جاء الى الوزارة بروح شبابية جديدة، 

يحمل في رصيده العديد من اإلجنازات 
السابقة قبل الوصول إلى الوزارة، من 

خالل قيادته لدورة الروضان الرمضانية، 
التي القت حضورا جماهيريا فاق حضور 
البطوالت احمللية، بعد أن حولها من فعالية 

محلية محدودة النطاق الى حدث إقليمي 
عاملي رياضي.

وال شك أن حتويل اخلدمات إلكترونيا 
حلم كل مواطن كويتي، وقد جاء وزير 

التجارة الشاب لتحقيق جزء من هذا 
احللم، فبدال من 15 خطوة و10 زيارات 

إلجناز معاملتك لتأسيس شركتك 
اخلاصة، والتي كانت تستغرق 61 يوما، 
أصبحت اليوم تنجز نفس املعاملة من 

خالل 4 خطوات فقط وبزيارتني، إحداهما 
لتأسيس الشركة أما الثانية فإلصدار 

الرخصة وذلك خالل 8 أيام عمل فقط.
إنه إجناز مهم وحيوي يسجل لوزارة 

التجارة التي تسهم في تشجيع الشباب 
للتوجه الى العمل احلر وتأسيس املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة، دون احلاجة إلى 
مناديب إلنهاء مثل هذه املعامالت.

أمتنى من مؤسسات الدولة املختلفة، 
ومن حكومة الكويت، اإلميان بالشباب 

الكويتي، فهو قادر على اإلجناز والعطاء، 
إذا سنحت له الفرصة والثقة والدعم، كما 

أن الشواهد كثيرة على متيز الشباب 
الكويتي في مختلف امليادين واملجاالت، 
فكما يقولون الشباب الكويتي أذكى من 

حكومته.
في اخلتام، يؤسفني أن أقول »هاردلك« 

ملناديب التجارة، ووداعا للروتني 
والبيروقراطية، ومرحباً بعصر 

الـ»أونالين« وأهال بزمان خالد الروضان.

الدميوقراطية هي شكل من أشكال احلكم 
يشارك فيها جميع املواطنني املؤهلني 
على قدم املساواة إما مباشرة أو من 

خالل ممثلني عنهم منتخبني في اقتراح 
وتطوير واستحداث القوانني وهي تشمل 

األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
التي متكن املواطنني من املمارسة احلرة 

واملتساوية لتقرير املصير السياسي. 
وأكثر ما نسمعه اآلن في األوساط احمليطة 

بنا وعلى جميع املستويات هو كلمة 
الدميوقراطية التي يتشدق بها اجلميع 

في خطبهم وفي لقاءاتهم وفي الدواوين 
وأحاديثهم الرنانة ويصفق لهم اجلمهور 
عند سماعهم عن الدميوقراطية وحقوق 
اإلنسان وقد يكون التصفيق قبل فهم 

وإدراك املعنى احلقيقي واملضمون. 
إن ممارسة الدميوقراطية في مجتمعاتنا 

العربية ولألسف الشديد حتولت في 
معظم األحوال إلى فوضى وتعدي سلطة 

على أخرى بل أدت هذه الكلمة إلى عرقلة 
املشاريع الكبرى والتخلف عن ركب التقدم 

واحلضارة احلديثة بسبب الفهم اخلاطئ 
واملمارسات غير الناضجة للدميوقراطية 

والتقليد األعمى للغير. 
إن الشورى من مبادئ احلكم الرشيد في 

اإلسالم وهي جوهر الدميوقراطية احلديثة 
ولكن لألسف تعلقنا بالدميوقراطية اسما 

وتركنا الشورى، قال تعالى: )والذين 
استجابوا لربهم وأقاموا الصالة وأمرهم 

شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون( 
الشورى - 38. 

إذا كانت املمارسات غير ناضجة في 
بعض الدول وأدت إلى الدمار ملجتمعاتها، 
حيث عمت الفوضى بسبب الفهم اخلاطئ 
للدميوقراطية، فلذلك وقبل فوات االوان 

البد أن نقف بصدق مع النفس ونحاسب 
أنفسنا عن فهمنا وممارساتنا للدميوقراطية 
املستوردة ونرى ماذا حصدنا وماذا خسرنا، 

وهل حتقق بالصراخ والصراعات ما حققه 
غيرنا من تقدم وتنمية وأمن اجتماعي 

وصحي؟ أم أن الصراخ والصراعات 
واخلطب الرنانة أدت بنا للمقاعد اخللفية 

وبجدارة بني األمم والشعوب؟ وال بد من 
وضع تعريف جديد للدميوقراطية وأساليب 

ممارستها في املجتمع قبل ضياع أممنا 
وشعوبنا وانتشار الفوضى والتخلف 

ويجب أن نعالج أنفسنا من إدمان الشعارات 
املستوردة واستخدامها العشوائي دون 

تفكير أو تدبر. فالدميوقراطية ليست رعونة 
في استخدام األدوات الدستورية وليست 
صراخا صاخبا وليست مزايدات شعبوية 
وليست أداة لتنفيذ أجندات خفية وليست 

كي اجلميع بنيرانها التي يتفنن البعض 
بإشعالها لتصفية حسابات شخصية حتت 
ستار الدميوقراطية وليست إهانات متبادلة 
بني السلطات املؤمتنة على مصالح الشعب 
وكأنها حلبة مالكمة أو مصارعة حرة بني 
هذه السلطات فلننظر حولنا على امتداد 
احلدود ونفكر مليا وبصدق ونحاول أن 
جند ألنفسنا مخرجا آمنا من هذا النفق 

املظلم الذي وضعنا أنفسنا بداخله بسبب 
التقليد األعمى لغيرنا فأصبحنا أضحوكة 

العالم.
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مرسوم حل مجلس األمة 2013 جاء وفقا للمادة 107 من الدستور. 
وجاء فيه أنه بعد االطالع على املادة 107 من الدستور ونظرا 
للظروف اإلقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما 
تقتضيه التحديات األمنية وانعكاساتها املختلفة من ضرورة 

مواجهتها بقدر ما حتمله من مخاطر ومحاذير، األمر الذي يفرض 
العودة إلى الشعب مصدر السلطات الختيار ممثليه للتعبير عن 

توجهاته وتطلعاته واملساهمة في مواجهة تلك التحديات.. فما 
دور احلكومة واملجلس اجلديد جتاه هذه التحديات؟

يفترض من احلكومة واملجلس أن يواجها هذه التحديات في 
تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز روح الوالء واالنتماء لهذا 
الوطن، تفاديا لهذه األخطار واحملافظة على استقرار أمن 

الوطن.
وجاء في مرسوم احلل )العودة إلى الشعب مصدر السلطات 
الختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته واملساهمة في 

مواجهة تلك التحديات(.
إذاً، ما العامل الرئيسي الذي يساعد احلكومة واملجلس في 
مواجهة تلك التحديات؟ إنه الشعب مصدر السلطات جميعا.

هنا نقول: كيف ستواجهون تلك املخاطر والتحديات كحكومة 
ومجلس وأنتم في جلسة مجلس األمة ضربتم وشككتم في 
مكونات هذا الشعب وفي والئه وانتمائه، واتهمتم 400 ألف 

مواطن بالتزوير، وبالتالي أنتم وفرمت األرض اخلصبة ليزرع 
فيها األعداء ما يشاؤون، ودائما العدو يراقب ليجد فرصة 
يقتنصها، وسيستغل العدو هذه الفرصة في إغراء البعض 

باملال واملزايا ليؤمن حياته مستقبال.
لذلك، سينتشر الفساد وميكن أن يظهر خونة، ال بقصد 

اخليانة للوطن، ولكن من اخلوف أن يكون ضحية حكومة 
ومجلس لم يحققوا له االستقرار األمني، فهو مهدد بأن يعزل 

من هذا البلد في حلظة من اللحظات بسحب جنسيته، وبالتالي 
بعض أصحاب النفوس الضعيفة سيبيعون الوطن في حلظة 

ضعف، خوفا من املستقبل الغامض الذي لم يحققه له املجلس 
واحلكومة.

كانت هذه السياسة يتبعها وزير خارجية أميركا املشهور 
واملشهور جدا: جون فوستر داالس، وكان »حاطط دوبه« من 

املرحوم جمال عبدالناصر. وكان بصورة دائمة يصرح في كل 
عملية مجابهة مع اخلصم، على ان هذه السياسة هي التي يتبعها 

دائماً حتى في حياته العادية، ومع ذلك انه في جميع أموره 
في املجابهة مع اخلصم كان يرفع من حدة احلوار والتحرك 

السياسي والعسكري لدرجة انك كنت تشعر بأن احلرب ستقوم 
في أي حلظة مع خصمه. ولكن فجأة تتغير األمور ويعود إلى 
صوابه ويتوقف عن كل شيء في حلظة، وكان اخلصم يتوقع 

منه أصعب املواجهات. 
هذه السياسة نالحظها هذه االيام بني احلكومة ومجلس االمة 

فبعد كل اتفاق شفهي بينهما جند فجأة يخرج احد النواب 
بتصريح ناري نتوقع منه الويل والثبور، فتارة يحولها الى 

تهديد باالستجواب وتارة اخرى جنده يتصرف بكل عقالنية 
ودون أي اثارة لهذه املمارسة اليومية مع األسف الشديد. فتارة 

جنده يهدد سمو رئيس مجلس الوزراء باستجوابات حادة 
وساخنة من دون أي تبرير، فقط انه يهدد مبحاسبة رئيس 
الوزراء بصورة أو بأخرى بغض النظر عن املوضوع، على 

الرغم من أن سمو رئيس الوزراء ليس مسؤوال بصفة مباشرة 
عن تصرفات معينة أو وزير معني او غير ذلك من االمور التي 

ميكن اعتبارها فقط للتهديد أو أخذت تفوت الفرصة على 
اجلهتني احلكومة واملجلس وتفوت املناقشة اجلدية في املواضيع 

املطروحة. 
وآخر هذه املواضيع بطبيعة احلال الذي تدل على الصفيح 
الساخن هو موضوع سحب اجلناسي من بعض من أدينوا 

بالتطاول على رموز الدولة والتهجم دون سبب على وزير معني 
نتوقع منهم الوصول الى مخرج يرضي اجلميع. والحظنا انه 

بعد ان اتفق بعض األعضاء مع سمو رئيس الوزراء بشرط إعادة 
اجلناسي حتى يتراجعوا عن االستجوابات وكانوا على يقني 

بأن رئيس مجلس الوزراء سيلبي طلبهم على الفور، وبالتالي 
متوت القضية وتدخل في دهاليز املفاوضات في طرق مظلمة ال 
حتقق وال تصل إلى أي نتيجة ألن اجلميع يعرف أن »لكل قاعدة 
قانون« و»لكل تصرف يقوم به مسؤول حكومي قواعد معروفة 

ال ميكن اخلروج عنها«. 
ولكن مع األسف الشديد تستمر التصريحات والتهديدات بعدم 

سحب هذه االستجوابات كما حدث بالفعل وكان من املعروف أن 
مسؤولية سمو رئيس الوزراء مسؤولية عامة أساسها التنسيق 

بني الوزراء وعدم حتمل املسؤولية نيابة عنهم وهذا معروف 
دستوريا ومعروف أيضا على ضوء التجارب الكبيرة التي مررنا 

بها في السنوات املاضية. 
ولكن الظاهر ان الهدف من كل ذلك هو الضحك على الذقون 

وخداع الناخب وخداع الرأي العام والصحافة وغيرها من 
وسائل اإلعالم املشروعة وغير املشروعة.

هكذا دائما نالحظ أن التعاون بني احلكومة واملجلس هو 
تعاون سياسي ال جدية فيه وهدفه األساسي كما نعلم هو ما 
نسميه »املبهرة«. لقد عشت سنوات طويلة كوزير مسؤول 

في وزارات مختلفة ولم أتذكر انه في يوم من األيام كنا نقوم 
مبثل هذه األالعيب الشيطانية. فيا إخوان يا ممثلي األمة تذكروا 
مسؤولياتكم ودوركم الرقابي والتشريعي دون احلاجة إلى عمل 

استجوابات وكالم فارغ يعكس الفراغ الذي تعيشون فيه.
أيها اإلخوان األعزاء ال ميكن ان تسير البلد بهذا األسلوب 

خاصة أننا نعيش في منطقة تسير على براكني قد يؤدي إلى 
سوء تصرف بأزمات كارثية لن تعود على البالد اال بالدمار 

والويل والثبور. 
حرام عليكم، خاصة ونحن في فترة ندعي باننا سنناقش خطط 
التنمية وتنويع مصادر الدخل، ولكن أغلبها مع األسف الشديد 
ستضيع كردود أفعال تعيشها امتنا ونحن في حاجة الى فترة 

من العمل اجلاد الن املستقبل مع األسف الشديد محفوف 
باملخاطر. 

الناخبون لدينا في حاجة إلى تدبر وتنويع مصادر الدخل، وال 
يعني هذا ان اللعب بالنار سينير لنا الطريق بل سيدمر كل 
طموحاتنا وآمال أجيال تنتظر منا الكثير، وصاحب السمو- 

حفظه اهلل- قد بُحَّ صوته وهو يذكرنا دائما ويحاول أن يعمل 
املستحيل ليرسو بنا على ساحل األمان واالستقرار بدال من هذا 

التوتر املستمر في أوضاعنا الكويتية. 
رحم اهلل امرأ عرف قدر نفسه، وعليكم باجلدية بدال من هذا 

الصراخ، والعويل والتهديد الذي يضطرنا دائما بأن نصل إلى 
حافة احلرب خوفا من ان نتورط مع هذه السياسة الفاشلة.

مجلسنا
 إلى أين؟!

هل تعرف ماهية 
سياسة حافة احلرب؟

إشارة

من غير إحراج


