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الحدث

النصائح

«تحالف الشرق
األوسط» من  34ألف
جندي
ك ـشــف «إعـ ـ ــان الـ ــريـ ــاض» ،ال ـص ــادر
فــي خـتــام «الـقـمــة الـعــربـيــة اإلســامـيــة
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة» ،ع ـ ـ ــن إع ـ ـ ـ ـ ــان نـ ـي ــات
لـتــأسـيــس «ت ـحــالــف ال ـش ــرق األوس ــط
االستراتيجي» بحلول  ،2018لتحقيق
«األمن والسلم» في املنطقة والعالم.
وف ــي ال ـب ـيــان الـخـتــامــي لـلـقـمــة« ،ثـ ّـمــن
القادة (املشاركون في القمة) الخطوة
الـ ــرائـ ــدة ب ــإع ــان تــأس ـيــس (ت ـحــالــف
ال ـش ــرق األوس ـ ــط االس ـتــرات ـي ـجــي في
مدينة الرياض) ،والذي سيشارك فيه
العديد من الدول لإلسهام في تحقيق
الـسـلــم واألم ــن فــي املنطقة والـعــالــم».
وأوضح أنه «سيتم استكمال تأسيس
ذل ــك املــركــز ،وإع ــان انـضـمــام ال ــدول
املشاركة ،خالل عام ّ .»2018
ورحب
ال ـب ـيــان ب ــ«اس ـت ـع ــداد ع ــدد م ــن ال ــدول
امل ـش ــارك ــة ف ــي ال ـت ـحــالــف اإلس ــام ــي
الـعـسـكــري ملـحــاربــة اإلره ــاب لتوفير
قــوة احـتـيــاط قــوامـهــا  34ألــف جندي
لـ ــدعـ ــم الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ض ـ ــد امل ـن ـظ ـم ــات
اإلرهــاب ـيــة فــي ال ـع ــراق وس ــوري ــا عند
الحاجة».
(األخبار)

ال ــرئ ـي ــس ب ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا اس ـت ـخ ــدام
ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارة «اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــي اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي
الراديكالي» ،فقد عمد إلى تكرارها
ب ـ ـعـ ــد ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــه ،ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مــن
مطالبات مسؤولني في إدارته بعدم
اعتمادها .إال أن املفارقة ،أمــس ،أنه
ل ــم ي ـس ـت ـخــدم هـ ــذه ال ـك ـل ـم ــات ،عـلــى
الرغم من أنه أشــار بشكل عابر إلى
ع ـبــارة «اإلرهـ ــاب اإلس ــام ــي» .وكــان
تـ ــرامـ ــب قـ ــد وصـ ـ ــف رفـ ـ ــض أوبـ ــامـ ــا
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام «اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب اإلسـ ــامـ ــي
الراديكالي» بأنه األساس في الفشل
ف ــي هــزي ـمــة اإلرهـ ـ ــاب .وقـ ــال حينها
إنــه «إن لم تكن قــادرًا على تصنيف
ال ـع ــدو بـشـكــل واض ـ ــح ،ف ــإن الـحـجــة
تنتفي ،ال يمكنك هزيمته».
تـ ـ ــرامـ ـ ــب أبـ ـ ـ ـ ــدى سـ ـ ـع ـ ــادت ـ ــه ب ـت ــوق ـي ــع

االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة ب ـ ــن ب ـ ــاده
والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وف ـي ـمــا أش ـ ــار إلـ ــى أنــه
ج ــرى تــوق ـيــع ات ـفــاق ـيــات بـقـيـمــة 400
ّ
م ـل ـيــار دوالر ،ف ـقــد ركـ ــز ع ـلــى أن هــذا
األمر سيخلق مئات آالف فرص العمل
فــي الـبـلــديــن .وأضـ ــاف« :ه ــذا االتـفــاق
التاريخي يشتمل على إعالن مبيعات
دفـ ــاع بـتـمــويــل س ـع ــودي بـقـيـمــة 110
مليارات دوالر .وسنساعد أصدقاءنا
السعوديني بالتأكيد على الحصول
على صفقة جيدة من شركات الدفاع
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـع ـظ ـي ـم ــة الـ ـت ــي تـعـتـبــر
االع ـظ ــم ف ــي ال ـع ــال ــم .وس ـي ـســاعــد هــذا
االتـفــاق الجيش السعودي على لعب
دور أكبر بكثير في األمن والعمليات
املتعلقة باألمن».
(األخبار)

ابراهيم األمين

قمة النذالة!

لم ّ
يغير النذل دونالد ترامب فاصلة في كل ما
ً
يقوله .لم يدخل تعديال على ابتسامته ،وال على
مصافحته ،وال على ضحكته ،وال على قول
ما ال يضمر .حتى سيداته ،استبدلن لباسهن
بما ال يخفي املجون املرافق دائمًا للمرابي
والسارق.
وكذلك هي حال األنذال اآلخرين .لم ّ
يعدلوا في
ابتسامة األبله املسرور بسرقته أمام عينيه .لم
ّ
يغيروا أبدًا في سلوك مراضاة السيد االبيض
منذ تعرفوا عليه عبيدًا قبل قرون ،وتركوا
خزائن الذهب والزخرف تسبقهم الى السيد الذي
ينتظرون منه ابتسامة الرضى فقط .ولم يجدوا
كاتبًا أو فقيهًا من أهل البالط يدخل مفردة
جديدة على خطاب التسليم .وفوق كل ذلك ،ها
هم يصطفون مثل عبيد القرون القديمة الذين
ينالهم الرضى إن رمقهم السيد االبيض بنظرة
فقط.
ّ
ّ
ال يهمهم كم سيدفعون من ثرواتنا ،وال يهمهم
كم سيصرفون من دمائنا ،وال ّ
يهمهم حجم
اللهيب الذي يوقدون فيه نارهم .كل ما ّ
يهمهم
البقاء لصيقني بكراس عفنة ولو طليت بالذهب،
ّ
وكل ما ّ
يهمهم مراضاة من يغطي عجزهم
وكسلهم وفقر أنفسهم ،وهم يستعدون لدفع
كل ما يتوجب ،من ثروة وأنفس وكرامات ،لقتل
ً
من ّ
تجرأ ورفع الصوت سائال عن حقه وأرضه
وعرضه...
الصور اآلتية من مملكة القهر ليس فيها غير نار
الجحيم التي تنتظر بالدنا بفعل هلوسات أمراء
املوت والعدم.
األخبار الواردة من هناك ليس فيها سوى نذير
الشؤم ،بأن علينا االستعداد لسماع أنني وصراخ
أطفال وإخوة وأبناء ونساء ورجال يصيبهم
رصاص طاغية العالم.
لكن ،هل هو قدرنا؟
زماننا ،وسنواتنا السابقة والحاضرة ،املليئة
بالدماء النقية ،والرؤوس املرفوعة على األشهاد،

ميالنيا وإيفانكا ...و «الفحول»!
األبعاد السياسية واألمنية التي حملتها زيــارة ترامب ،حجبها
ظهور عقيلته ميالنيا وكريمته إيفانكا وزوجها .املرأتان اللتان
حضرتا إلــى الرياض من دون غطاء للرأس ،بخالف ما ارتدته
ميشال أوباما في السابق ،ظهرتا بثوبني محتشمني أقرب إلى
«العباءة السعودية» .ركزت الصحافة العربية على تبديل ميالنيا
ثيابها في الطائرة بعدما كانت ترتدي تنورة برتقالية قصيرة.
األمر لم يقف عند هذا ّ
الحد من التعليقات ،إذ انتشر أخيرًا على
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تويتر هاشتاغ «#بنت_ترامب» للتغني بجمال األخيرة ،ومدى
الحرس واملستقبلني السعوديني بها .هذا االفتتان الذي
افتتان
َّ
محط سخرية من املغردين ،لكونه ّ
تعدى اإلعجاب إلى
أضحى
نـظــرة مجموعة رج ــال بشكل شهواني إلــى ام ــرأة .كــذلــك واكــب
اإلعــام الخليجي أزيــاء السيدة األولــى ونقل إعجابها بالتقاليد
السعودية ،من ضمنها ّ
«هز فنجان القهوة» ،وتذوقها لألطعمة
ّ
التقليدية .فــي م ــوازاة ذلــك ،تمكنت إيفانكا مــن الحصول على
أمـ ــوال الـسـعــوديــة واإلم ـ ــارات ملـشــاريـعـهــا .فـقــد ت ـعـ ّـهــدت هــاتــان
الدولتان بتقديم  100مليون دوالر لـ«صندوق خاص بالنساء
مشروعات أو يرغنب في إقامتها» ،وذلك وفقًا ملا
ٍ
اللواتي يمتلكن َّ
ذكرته مصادر ُمط ِلعة على اإلعالن.
وأعلن البنك الــدولــي ،ضمن فعالي ٍة حضرتها إيفانكا ،عن هذا
املــوضــوع .وشـكــر رئيسه جيم يــونــغ كـيــم ،فــي بـيــان السعودية
واإلم ــارات ،وإيفانكا ترامب .ولكن املفارقة في هــذا املجال ،هي
ً
أن ترامب كان انتقد»مؤسسة كلينتون" ،لتلقيها أمواال من كال
الدولتني .وخالل حملته الرئاسية ،هاجم املرشحة الديموقراطية
ً
بسبب ّ
مؤسستها الخيرية« ،التي كانت تجمع تمويال ملشاريع،
بما فيها برامج شراكة وجهود ملحاربة فيروس اإليدز وغيرها».
(األخبار)

تقول لنا ،وتقول لهؤالء املجانني ،إن الغزو إن
حصل ،لن تفتح له األبواب ،ولن تترك له األرض
والسماء ،بل سيكون فوق كل غيمة ،وتحت
كل حبة رمل ،من يحمل خنجره ،الذي يسعى
الى مسكنه في نحور هؤالء األنذال وأسيادهم،
املجتمعني في قمة النذالة...
وألن حال هؤالء القذرين لم ّ
يتغير ،فال بأس من
إسماعهم ،مجددًا ،ما قاله الكبير مظفر النواب
قبل عقود:
أوالد القحبة...
من باع فلسطني /سوى قائمة الشحاذين على
عتبات الحكام /ومائدة الدول الكبرى
ً
أوالد القحبة /لست خجوال حني أصارحكم
بحقيقتكم /إن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم
اآلن أعريكم
في كل عواصم هذا الوطن العربي قتلتم فرحي/
في كل زقاق أجد األزالم أمامي
أصبحت أحاذر حتى الهاتف /حتى الحيطان
وحتى األطفال
أعترف اآلن أمام الصحراء بأني مبتذل وبذيء
كهزيمتكم.
يا شرفاء املهزومني /ويا حكام املهزومني/
ما أوسخنا ...ما أوسخنا ...ما أوسخنا ونكابر
ما أوسخنا /ال أستثني أحدا.
هل وطن تحكمه األفخاذ امللكية ...هذا وطن أم
مبغى/
ماذا يدعى استمناء الوضع العربي أمام مشاريع
السلم /وشرب األنخاب مع السافل (من فورد الى
ترامب)؟
أصرخ فيكم
إن كنتم عربا ...بشرا ...حيوانات /فالذئبة ...حتى
الذئبة تحرس نطفتها /والكلبة تحرس نطفتها/
والنملة تعتز بثقب األرض
لن تتلقح تلك األرض بغير اللغة العربية
يا أمراء الغزو موتوا
سيكون خرابا ...سيكون خرابا ...سيكون خرابا!

فرصة عمل براتب مغري
مدير إنتاج مبصنع للحديد يف نيجرييا
(مجاري  /بايبات إلخ) بخربة ال تقل عن  ١٠سنني
Vacancy for Job with Tempting Salary
As Production Manager in a Steel Factory
) in Nigeria (U Channel / Pipes etc
Experience not less than 10 years
Resume/CV to be sent to the following
e.mail :- hassan@sabaltd.com
Contact on Mobile: +234 803 225 4136

