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التفاصٌل:
ترامب :على دول الشرق األوسط الثرٌة أن تدفع!
حث الرئٌس األمرٌكً دونالد ترامب مجددا أغنى دول الشرق األوسط على دعم الجهود
األمرٌكٌة فً المنطمة ،زاعما أن بالده انتصرت على تنظٌم الدولة  ،فٌما تتجاهل تلن الدول دفع ما
علٌها .ولال ترامب أمام مناصرٌه فً والٌة مٌشٌغان" :تخٌلوا أننا أنفمنا  7ملٌارات من الدوالرات
فً الشرق األوسط ممابل ال شًء .وبالفعل لضٌنا على داعش وال ٌوجد جٌش مثل جٌشنا ،فٌما ٌمول
لنا بعض أغنى دول العالم ،آسف ون ،إننا متعبون وال نرٌد الدفع " .وأضاف" :سنجعلهم ٌنفمون
وسٌنفمون" ،مشٌرا إلى أنهم ٌتملبون فً المال بحٌث ٌحتارون فً كٌفٌة إنفاله.
تنافس على خطب و ّد
هذه العنجهٌة األمرٌكٌة هً انبطاح ٌبلغ الذروة من حكام دول المنطمة بل
ٌ
األرعن وارتماء تحت ألدامه ،فحكام السعودٌة لم ٌُبموا ملٌارا ً إال أنفموه زلفى ألمرٌكا ترامب ،ولطر
تسعى السترضاء سخط ترامب بمزٌد من اتفالٌات شراء األسلحة ،وسٌسً مصر رهن إلصبع
ترامب الصغٌر!! إن الحوادث المتالحمة تزٌد من وضوح المشهد ٌوما ً بعد آخر ،ورغم أن هذا
المشهد هو هو لم ٌتغٌر منذ عمود ،إال أنه لم ٌبكَ منه شًء مستوراً ،فالعمالة والتبعٌة باتت وجهة
نظر وتتسابك علٌها األنظمة! وتمكٌن الحكام العمالء للمستعمرٌن من نهب خٌرات المسلمٌن تجلى
فً أوضح صورة فً الولت الذي ال ٌجد فٌه المسلمون ما ٌسد رممهم!!
-----------بومبٌو من الرٌاض :نحن ال نتجاهل إرهاب إٌران الواسع النطاق
أبدى وزٌر الخارجٌة األمرٌكً الجدٌد ماٌن بومبٌو ،فً أول زٌارة خارجٌة له إلى السعودٌة،
تشددا تجاه طهران متهما إٌاها بالعمل على "زعزعة استمرار " المنطمة .ولال بومبٌو ،خالل مإتمر
صحفً مع نظٌره السعودي عادل الجبٌر ،إن إٌران تتصرف بشكل أسوأ منذ التولٌع على االتفاق
النووي .وأكد أنها تزعزع أمن المنطمة وتسلح الحوثٌٌن وتتورط فً المرصنة اإللكترونٌة .وتابع:
"على العكس من اإلدارة السابمة ،نحن ال نتجاهل إرهاب إٌران الواسع النطاق".

حكام آل سعود مردوا على الخٌانة بل كانت الخٌانة لوام حكمهم ،لمد سمطت ورلة التوت عن
حكام آل سعود ،وبات تآمرهم على األمة ولضاٌاها ظاهرا ً ال ٌخفى على صاحب عمل؛ فهم لد
ساعدوا على بماء نظام األسد العمٌل ألمرٌكا فً الشام عبر رهنهم لكبرى فصائل الغوطة بمالهم
ً ِ الثورة الماضٌة من تهدٌد معمل النظام ورأسه ،فكانوا بذلن سما ً
السٌاسً المذر ومنعها طوال سن ّ
لاتالً ظاهره الدسمٌ ،سعون لخدمة مشروع أمرٌكا والحفاظ على نفوذها فً الشام وٌظهرون
ق
الحرص على الشام وأهلها وهم كاذبون .ولل مثل ذلن فً الٌمن ،فحكام آل سعود لٌسوا سوى بٌد ٍ
بٌد أمرٌكا التً تسعى لكنس عمالء اإلنجلٌز الذٌن أطبموا على الٌمن لعمود خلت والحلول مكانهم،
وما زع ُم حكام آل سعود دفاعهم عن أهل الٌمن أو المذهب السنً سوى مادة دعائٌة لتسوٌك
مإامراتهم.
-----------شكري :فرنسا لم تطلب من مصر إرسال قوات إلى سورٌا
لال وزٌر الخارجٌة المصري سامح شكري ،األحد ،إن فرنسا لم تطلب من مصر إرسال لوات
إلى سورٌا .جاء ذلن فً مإتمر صحفً عمده شكري مع نظٌره الفرنسً جان إٌف لودرٌان،
بالماهرة ،عمب مباحثات أجراها األخٌر مع الرئٌس المصري ،عبد الفتاح السٌسً واألمٌن العام
للجامعة العربٌة ،أحمد أبو الغٌط ،على هامش زٌارة ٌجرٌها للبالد .وتحفظ لودرٌان فً الرد على
سإال مراسلة إلحدى الصحف الفرنسٌة ،بشؤن طلب فرنسا من مصر إرسال لوات إلى سورٌا،
"فرنسا لم تطلب من مصر إرسال
وطلب من شكري الرد .من جانبه ،لال الوزٌر المصري إن
لوات إلى سورٌا" وكانت وسائل إعالم عربٌة ودولٌة تداولت مإخرا ،أنباء أن زٌارة لودرٌان إلى
مصر تهدف "لبحث إرسال لوات عربٌة إلى سورٌا".
لعل الناظر لمثل هذه األخبار لد ٌتوهم أن الثورة فً مراحلها األخٌرة ،وأن كل شًء لد مضى،
وأن التضحٌات التً بذلت لد ذهبت أدراج الرٌاح .ولعل سطحٌة النظرة فٌها تظهر أن دول الكفر لد
تمكنت من إجهاض الثورة ،ونجحت بإعادتها لحضن نظام العمالة واإلجرام ،وبالتالً ما على الثورة
إال االستسالم ،والدعوة لولف عجلة الثورة ،ألنها أصبحت غٌر نافعة و ال مجدٌة؛ ولٌس األمر كما
تروج له هذه الدول من باب الحرب النفسٌة ضد ثورة الشام ،بؤنها تلفظ أنفاسها األخٌرة ،والهدف
من ذلن أن تعلن هزٌمة الثورة وٌكتنع أهل سورٌا بموت الثورة .إن كثرة التصرٌح ات والممترحات
واألطروحات دلٌل على أن الصراع بٌن الحك والباطل على أرض الشام لم ٌنته ،وما عل ى أهل
سورٌا إال أن ٌعتصموا بحبل ربهم وٌجددوا عهدهم معه.
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