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سعد المعطش

دخيل محمد ظافر الهاجري

اخلبير أبو فوطة

إماطة األذى
عن الطريق

»أبو فوطة« هو لقب أحد أنواع 
احلمام املنزلي وال أعرف سبب 
حصوله على هذا اللقب، فعني 

شخصيا لم أشاهد ذلك النوع من 
الطيور وهو يحمل فوطة بيده 

أو يلفها حول رقبته وينشف بها 
وجهه، ولكنني أعرف وكما يعرف 

اجلميع اخلبير أبو فوطة.
ففي مسرحية »على هامان يا 

فرعون« عرفنا ذلك اخلبير ومن 
حينها أصبح لقب اخلبير متاحا 
للجميع وظهر لنا مئات اخلبراء 

في االقتصاد والسياسة والقانون، 
وأصبح من هّب ودّب يطلق على 

نفسه لقب خبير أو مستشار 
وصارت السالفة سمردحة.

لقد اكتشفت أن احلصول على 
لقب خبير ليس باألمر اليسير 

كم يظن البعض فهو يحتاج إلى 
اعتراف من جهات عاملية وليس 
كاأللقاب التي يطلب البعض من 

اجلهات التي تستضيفه أن توضع 
له وهو ال يستحقها فهي ليست 

ألقاب حمام أو لقبا تشتريه 
لتتاجر به.

في مجال مكافحة املخدرات لدينا 
خبير واحد فقط ومعترف به 

دوليا من جامعة الدول العربية 
وهيئة األمم املتحدة وهو د.عايد 

على احلميدان وقد منح هذا اللقب 
بسبب العدد الهائل من الدراسات 

التي قدمها بهذا املجال.
الشيء الغريب أن هناك ارتباطا 

غريبا بني اخلبير العاملي 
د.احلميدان واخلبير أبوفوطة، 
فقد عرفنا أن اخلبير أبوفوطة 

طلب الفوطة لينشف العرق 
بسبب الهول الذي شاهده في 

دفاتر احلسابات ونصيحتي 
للحميدان أن يطلب فوطة لينشف 
عرق جهده الذي ضاع بتقدمي تلك 
الدراسات ولم يقدرها البعض مع 

كل أسف.
لقد اصبح حالنا مشابها حلال 
الدجاج والسمك، فحني تضع 
الدجاجة بيضتها متأل الدنيا 

صراخا بسبب بيضة واحدة، 
ولكن السمك يضع ماليني 

البيوض ولم نسمع صوتا لها، 
فهناك من يشتري شهادته 

وحرف »الدال« من محالت بيع 
الدنابك وهو ال يعرف الفرق بني 

السلم املوسيقي والسلم الدراسي.
أدام اهلل من حصل على لقبه الذي 
يستحقه، وال دام من اشترى لقبه 

أو شهادته وال دام من صدقه أو 
صادق عليها.

يا وزير األشغال أتعلم أن 
إماطة األذى عن الطريق جزء 

من اإلميان، وأنت يا ابوعاصم 
نحسبك من الذين يبحثون عن 

زيادة اإلميان.
يا وزير األشغال ليس من 

املعقول إنك ما تستخدم شوارع 
الكويت في تنقالتك اليومية! 
وأكيد أنك ترى احلالة املزرية 
التي وصلت لها، حتى إنه ال 

يوجد شارع في الكويت سواء 
كان فرعيا أو رئيسيا إال وامتأل 

باحلفر والتكسير واحلصى، 
لقد أصبحت القيادة في شوارع 

الكويت مثل خوض الرالي 
من صعوبة التضاريس التي 

حدثت بها بسبب إهمال وزارة 
األشغال لشوارع وعدم صيانتها 
ومحاسبة الشركات املتعاقدة مع 

الوزارة لصيانة الشوارع.
يا وزير األشغال أرجو ان تأخذ 

جولة على أقرب صناعية من 
بيتك وتذهب حملالت امليزان 

وتصليح الزجاج وترى اخلسائر 
التي يتكبدها مستخدمو الطرق 
بسبب سوء الشوارع وإهمالها 

من قبل وزارتكم املوقرة.

رماح

أسس

بعد أن خرج، أو قبل أن يخرج، الشيخ الذي أمت عقد نكاحها، 
أسرعت إلى تويتر وأرسلت »منشن« ملن أصبح زوجها قبل 

دقائق، والذي ال أعلم إن كان ما زال مشغوالً بتلقي التهاني أم 
فرغ، لتكتب له على أعني الناس: أحبك !

هذا »املنشن« الساخن، ثم رد زوجها الالحق عليه، وكان جملة 
طويلة من الغزل والتعهد بأنه »بيدير باله عليها«، حصال يومذاك 

على أعلى نسبة »ريتويت« أو إعادة نشر، وقد يكون أكثر من 
 four more :جملة أوباما مليشيل بعد فوزه بفترة رئاسة ثانية

!! years
التكنولوجيا سالح أشد فتكاً من الطائرات من دون طيار التي 

تتعقبك وأنت ال تالحظها لتقتلك بغتة، وال أبالغ، فاإلعالم اجلديد 
جعل حياتنا »فاترينة« للعامة، من الصعب تعقب من يتتبعنا أو 

»يتابعنا« ومن يعرف ماذا عنا.
ال أقول إن التكنولوجيا شر محض، ولكن لكل سالح حدان، 

فليس من املنطق أو الواقع املقبول أن نكون بال مساحة 
خصوصية نهائياً، أفكارنا نكتبها في اإلعالم اجلديد، وهذا شيء 

جيد أن يكون لكل فرد وسيلة متاحة للتعبير، والغث يذهب 
جفاء، والسمني يبقى ويخلق له مكاناً، والعقول متيز الفرق.

لكن الصور والنقل املباشر لألحداث حلظة بلحظة وبدقة أمر 
تعدى سوء استخدام التكنولوجيا، إلى »القرف« العام!

فشيء مقزز أن نرى فتاة في الصالون تتحضر لعرس، 
وكأن يعنينا كيف تركب رموشاً لعينيها، أو شعراً لرأسها، أو 

غيرهما من وسائل الغش املتفشية في املجتمع واسمهما جوازاً 
»التجميل«!

كل ذلك االمتهان خلصوصيات فتاة أو امرأة ما غرضه ؟! أن 
حتصل على أموال مبقابل الدعاية للصالون أو لالسم التجاري 

للمكياج أو سلع مجانية، هل هناك أرخص من هذا السبب؟!
أو رجل يعرض تفاصيل حياته مع زوجته وطفلهما بانفتاح 

سمج، وال أرى في هذا أي رجولة إال أنه »بزنس« مدر لألرباح، 
فأي رجولة تلك عند من يأكل »على قفا« زوجته، وأعتذر لم أجد 

مصطلحاً أخف وطأة على عيون القارئ.
لسُت هنا أرتدي ثوب القائم باحلسبة في املجتمع، وإن كان هذا 
اللباس شرفاً، ولكني أعجب من دعاة احلريات وزيادة االنفتاح 

والرافضني للتقييد، هل هذا املجتمع الذي يتمنونه ألجيالهم؟!
إن من يريد أن تكون له بصمة قبل أن يغادر احلياة عارياً إال 

من ذنوب خفية كثيرة، وخير قليل ظاهر مغلف بالُعُجب، ويظنه 
سيرسله إلى الفردوس مع األنبياء والصديقني والشهداء، عليه 

أن يستخدم »تكنولوجيا اإلعالم اجلديد« في ما يكثر من اخلير 
ويصارع الشر ويهزمه وأظنه جهاد جديد يتطلب املداومة 
بالصبر عن اإلغراء، واحتمال االتصاف بالتخلف عن ركب 

التحضر واحلقيقة أن املركب للشهرة وليس للتحضر أي عالقة 
باألمر. 

الواقع الذي نعايشه، أن األمة احملمدية املوصوفة باخليرية 
املتميزة بالشهادة على األمم، كلما جاءها علم جديد أرت اهلل 

أسوأ ما عندها في استعماله، وال أعلم سبب هذه »الغفلة 
اجلماعية«. 

حياتنا جدار شفاف وأوهن من بيت العنكبوت، تهدمه تغريدة، 
ويُسقط سقفه »بوست« أو »سنابة«، نعيش في دائرة مغلقة من 
املالهي وال بصيص خلط النهاية، كلما ملع جنم وسيلة للشهرة 

تداعت إليه األمة، ال عجب فهذه نبوءة »جحر الضب« تتحقق.
كثيرا ما تساءلُت بغصة: هل هذه األمة التي سينزل في عهدها 

النصر، أم أننا سنُستبدل، أم ماذا ؟!

خلود عبداهلل الخميس

ُحّمى الشهرة
 إلى أين؟!
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a66667796@me.com
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صالح الساير

عبداهلل مطير الشريكة

م. طارق جمال الدرباس

في عالم السخرية والنكات والضحك 
تتسلل األوهام وتطغى على احلقائق. 

فثمة أفكوهة تقول: انه »إذا اجتمع خمسة 
صينيني كتبوا حكمة، وإذا اجتمع خمسة 

أميركان أنتجوا فيلما سينمائيا، وإذا 
اجتمع خمسة يابانيني اخترعوا آلة، أما 
إذا اجتمع خمسة أشخاص عرب فإنهم 

سوف يشكلون خمسة مذاهب وخمسة 
أحزاب وكل شخص فيهم سوف يزعم 
انه الرئيس ويدخلون في معركة حتى 

الهالك«!
> > >

حسنا.. إنها نكتة تشير إلى فرقة العرب 
وشقاقهم وخالفاتهم املستمرة. لكن ماذا 

عن الواقع الذي يقول انه في يوم 26 مايو 
1981 اجتمع ستة أشخاص عرب فصنعوا 

إجنازا عظيما يراه القاصي قبل الداني؟ 
وأقصد االجتماع الذي حضره زعماء 

عظام هم :)جابر وزايد وخالد وقابوس 
وخليفة وعيسى( وقرروا تشكيل »مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية« أقوى وأثبت 
منظومة تعاونية عرفها العرب وتهدف إلى 

حتقيق التنسيق والترابط والتكامل بني 
الدول اخلليجية وصوال إلى وحدتها.

> > >
التجارب الوحدوية والتعاونية التي فشل 

فيها بقية العرب ال ينبغي ان تطمس 
جناحاتنا، فتطغى الصورة السلبية على 

الصورة اإليجابية ونغفل عن أسرار قوتنا 
ونحسب اننا ضعفاء. فنحن في مجلس 
التعاون اخلليجي ال عالقة لنا بالشقاق 

والفرقة املعهودة لدى بقية العرب، 
ويتوجب علينا الفخر بإجنازاتنا الوحدوية 

والتعاونية والعمل على ترسيخها في 
الوجدان اجلمعي فهي شهادة على 

اخلطوات العمالقة التي قطعتها مجتمعاتنا 
اخلليجية في مضامير املدنية واحلضارة.

> > >
وأختم بالسؤال احلائر.. ملاذا ال تقوم 

الدول اخلليجية باالحتفال السنوي بذكرى 
تأسيس مجلس التعاون اخلليجي على 

غرار أعيادنا الوطنية؟!

أيتها النكتة.. 
لسنا نحن!

ابتزازات
 النواب

االضراب 
النفطي 
واالضطراب 
املجتمعي!

السايرزم

همسة قلم

هندس

عضوية مجلس األمة في الكويت تكيف 
قانونيا بأنها نيابة عن األمة في احلفاظ 
على حقوقها والسعي لتحقيق مطالبها، 

وهذا يحصل بجناحي عمل املجلس: سن 
القوانني ومراقبة أداء السلطة التنفيذية 

ومحاسبتها.
فعضو املجلس يعتبر نائبا عن الشعب في 

حتقيق هذه املطالب واحملافظة على هذه 
احلقوق، ولذلك يتمتع بصالحيات كبيرة 

وأدوات ليست لغيره من املسؤولني.
واملتتبع لتصريحات النواب واملرشحني 
والنشطاء سيجد أنها تؤكد على السعي 

لتحقيق هذا الدور، فكل يعلن سعيه 
لإلصالح، وأنه ما جاء إال حملاربة الفساد 
واحلفاظ على املكتسبات الشعبية- كما 

يقول، ولن جتد أحدا منهم يصرح بأنه 
جاء لتحقيق مصالح شخصية أو عائلية 

أو طائفية أو قبلية أو حزبية، وإن كنا نرى 
هذا بجالء كبير في أداء كثير من النواب 

السابقني واحلاليني.
ولكي يحقق النائب هذه املصالح الضيقة 

فال بد له من التهديد باستخدام صالحياته 
والتي من أشدها تأثيرا على املسؤولني 

التهديد بصعود منصة االستجواب، وتليه 
التصريحات والنقد الالذع وتقدمي األسئلة 

التشكيكية.
وكم من نائب رأيته يسلك هذا مع بعض 
الوزراء أو غيرهم ثم تبني أن السبب هو 

عدم توقيع الوزير ملعامالته، أو رفضه 
لتقدمي أحد ناخبي هذا النائب على غيره 

في التوظيف أو املناصب أو املناقصات، 
ولست ههنا أكشف أمرا مستورا، بل هو 
معروف لدى املتابعني للساحة، وموجود 

في كل دول العالم ذات البرملانات.
وإن من نافلة القول ان نقول: هذا الكالم 

ال يشمل جميع النواب احلاليني وال 
السابقني كما ذكرت سابقا، وإمنا هي 

مسالك يسلكها بعضهم هدانا اهلل وإياهم 
سواء السبيل.

وهنا أهمس في آذان هؤالء اإلخوة النواب 
وأقول: إن هذا الفعل ابتزاز محرم، وخيانة 

لألمانة التي توليتموها، وسيبوء صاحب 
هذا االبتزاز باخلسارة والندم، ولن تنفعه 

ابتزازاته إذا دفن في قبره ورحل عنه أهله 
وأحبابه. واهلل املستعان.

متلونة ومتعددة ومتنوعة تلك الرسائل 
التي نتجت عن اضراب العاملني في القطاع 

النفطي، نختلف ونتفق حولها ونتداولها 
ونقلب اوراقها ولكن بوجهة نظري إن أهم 

رسالة في اضراب القطاع النفطي كانت 
من العمالة الوطنية التي تقود هذا املورد 

احليوي بجميع قطاعاته.
يجب ان نعترف ان الشباب الكويتي 

وليس العمالة الوافدة هم القادرون على 
إدارة وقيادة أهم قطاع حيوي في الكويت 

واملسؤول عن دخل الدولة، وهذا إن دل فإنه 
يدل على انه قادر على إدارة وقيادة جميع 

املرافق احلكومية وبتميز وإبداع.
وعليه فإن من كان يردد أن العمالة الوطنية 

في القطاع النفطي ليست هي احملرك 
الرئيسي والفعلي للقطاع والفضل األكبر 

يعود للشركات التي تنهم من العقود 
املليونية وجيشها املدجج بالعمالة األجنبية 

الوافدة، عليه مراجعة ضميره وعقله 
ونفسه، ويتدارس ويراجع ويطالع ما حدث 
خالل فترة االضراب. وكيف تراجعت عجلة 

االنتاج.
لذا أوجه نداء إلى بعض القيادات النفطية 

التي وقفت ضد اإلضراب ومارسوا الضغط 
والتهديد، متمنيا أال يؤثر اإلضراب وتبعاته 

على عقيدة اإلميان بالعمالة الوطنية.
وال يجوز ان تكون ردة فعلكم هو اللجوء 

إلى الوافدين وضرب ملف التكويت عرض 
احلائط بسبب ما حدث، وإن فعلتم ذلك، فلن 
تختلفوا عن الذين يصطادون في املاء العكر 

والذين يخونون ابناء الكويت بكل مناسبة 
ودون مناسبة.

وجتدر بنا االشارة إلى ان إضراب القطاع 
النفطي، وّضح لنا انقسام املجتمع، وتعامل 
الناس مع ثقافة االختالف والتنوع والتعدد 

في اآلراء.
ففي كل حدث ينقسم املجتمع بني مؤيد 

ومعارض، وهذا االنقسام طبيعي وصحي 
ومطلوب وضروري في مجتمع متعدد 
ومتنوع حيث حرية األفكار، ولكن غير 

الطبيعي وغير الصحي في املجتمع الكويتي 
هو اإلقصاء واالتهام والتخوين.

ال شك ان ما حدث خالل فترة اإلضراب من 
عمليات التخوين واقصاء وتكفير في بعض 
االحيان يدل على حالة »اضطراب« بإطالق 
هاشتاق بعنوان #مرتزقة_القطاع_النفطي 

وهو أمر غير مقبول ويجب نبذه من عقالء 
املجتمع.

نتفق أو نختلف مع اإلضراب، ولكن البد 
من التأكيد على أن الناس مختلفة في اآلراء. 

فهناك من يشاهد املوضوع من زاوية 
ويراها آخرون من زاوية مختلفة، رأيي 

ورأيك محترم، واحتدام النقاش والصوت 
العالي وتخوين اآلخرين فقط  لالختالف 

بالرأي ال يجوز شرعا وال قانونيا وال 
اجتماعيا.

قد تختلف الوسائل في التعبير عن الرأي 
بني شخص وآخر، وكل له وسيلته في 

املطالبة بحقوقه والتعبير عن رأيه ومطالبه، 
ما دامت السبل ضمن الشرع والقانون 

والدستور فهي مشروعة.
على كل حال بغّض النظر عن الرسائل التي 
وصلت من خالل إضراب القطاع النفطي، 
فال بد من قبول الرأي اآلخر وان اختلفنا 

معه وعارضناه.
لنكن واضحني ان زمن الرأي الواحد 

والصوت الواحد قد مضى وانتهى وعفى 
عليه الدهر، لنتعلم كيف نختلف مع بعضنا 

البعض باحترام دون احتدام يؤدي إلى 
إقصاء اجلانب اآلخر.

دكتاتورية الرأي لن تؤدي إال إلى تفكيك 
وتفتيت ومتزيق املجتمع. وهذا ما ال يرغب 

فيه أي منا.
اإلضراب النفطي قضية عدت ومرت، ولن 
تكون القضية اخلالفية األخيرة، بل هناك 

قضايا مستقبلية ستقسم املجتمع إلى 
مؤيد ومعارض، فاملطلوب منا االنتقاد ال 

التجريح، طرح اآلراء بال تخوين، ومناقشة 
األفكار دون األشخاص، ومقارعة احلجة 

باحلجة، واملهم هو احترام وتقبل اختالفاتنا، 
فاالختالف في الرأي ال يفسد للود قضية.

عندما أعلن عن تكوين منظمة مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية عام 1981 اعتقد البعض أنها لن تكون سوى إطار 

للمناسبات االجتماعية بني القادة لدول مجلس التعاون الست 
وأنها لن تكون سوى منظومة هشة ليس بها أو لها تأثير دولي 
ورمبا حتى إقليمي وكان على رأس هؤالء القومجية الذين ليس 

لديهم ما يحملونه سوى الشعارات الرنانة.
ومع مرور السنوات أثبت فكرة إنشاء هذه املنظمة التي تعود 

إلى سمو أمير الكويت الراحل الشيخ جابر األحمد وسمو الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان رحمهما اهلل أنها فكرة عظيمة وصائبة 

وحتمية تفرضها اجلغرافيا والتاريخ والظروف احمليطة التي 
حتتم التوحد بني شعوب متجانسة في مواجهة أخطار جسام 

وأطماع ال تنتهي.
ومع انعقاد قمة الرياض األخيرة األسبوع املاضي واملسماة القمة 
»اخلليجية - االميركية« ونتائج هذه القمة وأسلوب انعقادها ثبت 
مبا ال يدع مجاال للشك أن مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 

أصبح اليوم أهم منظمة عربية وإسالمية في العالم، مستمدة 
هذه األهمية من التعاون الفعلي بني قادة التعاون والتوحد بني 

الشعوب والتماسك والتمسك بالرأي إلى أن يرضخ الطرف 
اآلخر.

لقد شاهدنا في هذه القمة األخيرة كيف أن الواليات املتحدة 
تأتي لتطلب الود من الدول اخلليجية وكيف يرضخ رئيس الدولة 
العظمى باراك أوباما حلكام منظومة التعاون اخلليجي وكيف أن 
القادة الست كانوا على قدر حتمل األمانة وأفضل من يتفاوض 
مع الرئيس األميركي باراك أوباما لوضع النقاط على احلروف 
وحتديد املهام والعالقة لتبنى على أساس الندية منطلقني من 

تاريخ مشرف وترابط اجتماعي وقوة اقتصادية حتقق املكانة 
الرفيعة لدول التعاون اخلليجي.

ما مييز مجلس التعاون أن قادتنا حفظهم اهلل ال يخذلون 
بعضهم، وشعوبنا تتحلى باإليثار بني بعضها وكل منا يقدر 

اآلخر ويحترمه ويعمل على وضعه في املكانة التي تليق به وهو 
ما مييزنا عن جميع االحتادات واملنظمات الدولية األخرى.

لقد أجهض حكام التعاون في قمة الرياض األخيرة كل احملاوالت 
لزعزعة استقرار القمة واستطاعوا رسم العالقة بوضوح مع 
الواليات املتحدة لنكون شريكا إستراتيجيا، وليس كما كان 

سابقا مجرد حليف ال يعرف ما له وما عليه، وهذا اإلجناز اليوم 
يجعلنا نشعر بالفخر جتاه قادتنا حماهم اهلل، ويجعلني أردد 

بكل فخر أنا خليجي.
صحيح قد تكون هناك بعض االختالفات البسيطة في إدارة 

ملفات القضايا اإلقليمية بني دولة خليجية وأخرى، لكن احلقيقة 
الواضحة وضوح الشمس أن هذه االختالفات ال تزعزع كيان 

منظومة مجلس التعاون لدول اخلليج العربية وأن القادة يلتقون 
في النهاية على رأي واحد وهو ما حدث في هذه القمة األخيرة 

عندما حاول أوباما جتاهل توصيات القمة السابقة في العام 
املاضي، وحتت إصرار قادة دول املجلس رضخ أوباما ملطالب 

القادة اخلليجيني.
لقد حتدثت مرارا وتكرارا عن ضرورة تطوير منظومة التعاون 

اخلليجي وطالبت كما طالب كثيرون غيري من أبناء املنطقة بان 
يتحول هذا املجلس إلى احتاد كامل وهو أمر اآلن ملح وضروري 
في ظل ما تشهده منطقتنا من أوضاع، وما نتعرض له جميعا من 
تهديدات هدفها تدمير خليجنا وتأليب أهله على بعضهم البعض، 

أليس االحتاد اآلن أصبح ضرورة؟! 

almesfer@hotmail.com
عبداهلل المسفر العدواني 

قمة 
القمم!

دلو صباحي

samialnesf1@hotmail.com
@salnesf

سامي عبداللطيف النصف 
كما اختار شعب شديد الذكاء كاألملان 
شاويشا منساويا جاهال يدعى هتلر 

لقيادته فدمر العالم بدعوى إنقاذ اقتصاد 
بالده ورفع راية مجد األملان بني الشعوب، 

واختار اإليطاليون الدوتشي موسوليني 
الذي وعدهم بإرجاع عهد االمبراطورية 

الرومانية فتسبب في هزمية ايطاليا 
وإفقارها، واحلال كذلك مع الروس الذين 

اختاروا فالحا قادما من جورجيا اسمه 
ستالني ليبيد 20 مليونا منهم، ومثل ذلك 

اختار شعب الصني احلكيم صاحب السور 
العظيم الزعيم ماو لقيادتهم فتسببت 

تعليماته اخلاطئة للمزارعني في تفشي 
املجاعات وموت عشرات املاليني.

> > >
لعبت الواليات املتحدة عبر تاريخها دورا 

خيّرا حيث هزمت امبراطوريات الشر 
في احلربني العامليتني األولى والثانية 

وأحلقتها بهزمية االحتاد السوفييتي ثم 
اطاحت بزعامات إبادية أمثال العراقي صدام 

والصربي ميلوسيفيتش والليبي القذافي، 
وقد يكون الشعب األميركي مثله مثل 

الشعوب املذكورة في الفقرة السابقة قد مل 
لعب دور السيد اخليّر ورأى- كحالهم- ان 
اختيار مرشح كالسيد ترامب القادم على 

حصان ابيض للبيت االبيض سيكون املنقذ 
الذي أرسلته السماء ألميركا والبشرية.

> > >
وسيكون أمام السيد ترامب عندما يجلس 
على كرسيه في املكتب البيضاوي بالبيت 

األبيض طريقان، األول ان يرمي في 
سلة املهمالت كل الوعود املدغدغة التي 

وعد الناخبني بها مثل اقامة سور عازل 
مع املكسيك وفرض ضرائب باهظة على 

املنتجات الصينية وفرض اجلزية األميركية 
على دول اخلليج واليابان وكوريا وأملانيا 
وتركيا وبريطانيا.. إلخ، أو باملقابل يفّعل 

تلك الوعود ومن ثم يحاول تعمير بلده على 
حساب.. تدمير العالم كحال من سبقه من 

قياصرة وأباطرة!
> > >

آخر محطة: مع توالي ظهور نتائج 
االنتخابات األميركية وتبدد الضباب 

السياسي بات جليا اقتراب املرشح ترامب 
من حصد تزكية احلزب اجلمهوري ومن 
ثم الفوز بالرئاسة ضمن خيار شمشون 
للشعب االميركي أي خيار »علّي وعلى 

أعدائي يا رب«! 

الشعب األميركي 
واخليار شمشون!

محطات


