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صحيح أن إيران أذلت جنود بحريتنا، إال أن السعوديني هم الحراس المعنويني للماليني من 

الذين ارتكبوا أبشع وأشد األعمال بربرية، كما أنهم (أي السعودية) يمنعون المسلمني من 
التواصل مع العالم المتحضر، وطبعا نحن نساعدهم يف ذلك.

صحيفة نيويورك بوست االمريكي

ــت  بوس ــورك  نيوي ــة  صحيف ــت  قال
ــارب  تح ــة  السعودي إن  ــي  االمريك
ــل وقد  ــن الداخ ــي م ــع األمريك املجتم
ــرية من  ــات خط ــا رضب ــت ألمريك وجه

خالل أدائها وسياساتها املتبعة.
ــت فيه  ــا قارن ــر له ــت يف تقري واضاف
ــة: يف وقت  ــة قائل ــران والسعودي ــني اي ب
ــدو األكرث وضوحا  ــران هي الع ُتعترب إي
ــي  ــة ه ــم، إال أن السعودي ــا يف العال لن
ــدو داخيل تمكن من النفوذ إىل داخل  ع
ــه أن يسمم مسلمي  ــا وأجزنا ل حدودن

أمريكا بالفكر الوهابي السعودي.
وتضيف الصحيفة: صحيح أن إيران 
أذلت جنود بحريتنا، إال أن السعوديني 
ــني من  ــني للمالي ــراس املعنوي ــم الح ه
ــال  ــد األعم ــع وأش ــوا أبش ــن ارتكب الذي
ــة)  ــم (أي السعودي ــا أنه ــة، كم بربري
ــل مع  ــن التواص ــني م ــون املسلم يمنع
العالم املتحرض، وطبعا نحن نساعدهم 

يف ذلك.
ــارات السعودية  ــارة لالستثم ويف إش
أن  إىل  ــة  الصحيف ــارت  اش ــا  أمريك يف 
ــني  ــن املتعصب ــا م ــة وأتباعه السعودي
ــة نفطية، ومن خالل  لها من دول عربي
ــون بدفع  ــم ونفوذهم يقوم استثماراته
ــو  نح ــه  والتوج ــر  للتقهق ــني  املسلم

عمليات ذات طابع خشن.
إىل  ــة  بالنسب ــر  األم ــك  كذل
ــة يف  ــة الضخم ــارات السعودي االستثم
دول أخرى كالسنغال، كينيا، باكستان 
ــذه الدولة  ــالء ه ــإن عم ــا، ف واندونيسي

يقومون بالرتويج لألعمال التخريبية.
يف  ــة  االمريكي ــة  الصحيف ــح  وتوض
ــاء املدارس  ــول بن ــا ح ــرض تقريره مع
ــا من قبل  ــد يف أمريك ــة واملساج الديني
ــغ للوهابية ما فحواه:  السعودية للتبلي
ــن أجزنا للسعودية أن تسيطر عىل  نح
ــن خالل  ــا م ــم يف أمريك ــع املسل املجتم
أدواتها ويف املقابل لم نحصل عىل حق 

بناء كنيس أو كنيسة يف ذلك البلد.
ــن  م ــس  ألي ــة:  الصحيف ــت  وتساءل
ــىل  ع ــرس  الكونج ــوب  يص أن  ــن  املمك
قانون يمنع أن تستثمر الدول األجنبية 
ــات الدينية والخريية؟  يف بناء املؤسس
ــد (أي السعودية)  ــن هذا البل لقد تمك
ــرتي سكوتنا  ــه أن يش ــالل أموال من خ

حتى يف األمور التخريبية.
ــت يف إشارة  ــف نيويورك بوس وتضي
ــي تشري  ــودة والت ــدات املوج إىل املستن
 11 ــات  بهجم ــني  سعودي ــاط  ارتب إىل 
ــو واحد  ــة بن الدن" ه ــرب: "أسام سبتم
ــذي هجوم  ــني، ومنف ــن آالف املتطرف م

ــون، والحركات  ــرب و السعودي 11  سبتم
ــرشق  ال ــوم يف  الي ــودة  املوج ــة  املتطرف
األوسط كلها تحمل أفكار وأصول تعود 

للفرقة الوهابية.
ــة  ــة إىل 28 صفح ــت الصحيف وتطرق
ــة التي  ــا اللجن ــدات نرشته ــن املستن م
ــدت  ــر، وأک ــداث 11 سبتم ــق بأح تحق
ــورط السعوديني  ــذه املستدات عل? ت ه
ــداث. و  ــك األح ــايس يف تل ــل أس بشك
ــدة الحكومة  ــة منتق ــت الصحيف اضاف
ــرش  ن دون  ــت  حال ــا  دولتن ــة:  األمريكي
ــي،  األمريك ــب  الشع ــام  أم ــات  املعلوم
ــد أحداث  ــون حتى بع ــي السعودي وبق

11 سبتمرب أصدقاؤنا.
وختمت الصحيفة تقريرها متحدثة 
ــف إيران  ــا الخاص يف وص ــب رأيه حس
ــوض  نخ ــد  ق ــت:  فقال ــة  والسعودي
ــران التي تمتلك  ــا مع إي للرضورة حرب
ــاب والقيادة، وإذا  ــا حق االنتخ نساؤه
ــن فنحن قادرون  ــع أمر مستحس ما وق
مجددا عل? بناء عالقات مع اإليرانيني 
الذين ورثوا تمدن فاريس قديم. و  تبقى 
ــران احتماال محزنا، ولكن  الحرب مع إي
ــع مواطنينا وتمدننا  حرب السعودية م

هو أمر واقع.
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لندن/ وكاالت
أعلنت رئيسة الوزراء الربيطانية 
ــراء انتخابات  ــن إج ــزا ماي ع تريي
برملانية مبكرة يف اململكة املتحدة يف 

8 يونيو املقبل.
ــاز صحفي  ــاي يف إيج ــت م وقال
ــغ سرتيت يف  ــا يف داونين ــام مقره أم
ــات  االنتخاب إن  ــدن  لن ــة  العاصم
ــة للقضاء عىل مخاطر عدم  رضوري
يف  ــام  االنقس ــب  وتجن ــرار  االستق
املجتمع بشأن خروج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي.
ــارت إىل أن بريطانيا تحتاج  وأش

إىل االستقرار والقيادة القوية.
يف  ــة  العضوي ــول  ح ــاء  االستفت إن  ــت  وقال

ــي أظهر وجود  االتحاد األوروب
ــات  وجه يف  ــات  الخالف ــض  بع
النظر يف بريطانيا، إال أن البالد 
ــاد األوروبي يف  ــادر االتح ستغ

أي حال دون عودة.
ــان  الربمل إن  ــاي  م ــت  وأضاف
ــد  موع ــر  يق ــد  ق ــي  الربيطان
ــوم  الي ــرة  املبك ــات  االنتخاب

األربعاء.
ــزب  ح ــب  رح ــه  جانب ــن  م
ــارض  املع ــي  الربيطان ــال  العم
ــراء انتخابات  ــوة إىل إج بالدع

مبكرة يف البالد.
وكان من املتوقع سابقا أن تجري االنتخابات 

املقبلة يف بريطانيا عام 2020م.

كاليفورنيا/
ــادرة خروج  ــرر صاحب مب ق
ــن الواليات  ــا م ــة كاليفورني والي
ــس مارينييل وقف  ــدة لوي املتح
ــع التوقيعات تأييدا  عملية جم
ــا  روسي إىل  ــر  والسف ــه  ملبادرت

لإلقامة فيها بشكل دائم.
ــس  "بزن ــع  موق ــل  ونق
ــن مارينييل قوله،  إينسايدر" ع
ــادة  سع ــا  روسي يف  ــدت  "وج
جديدة وحياة خالية من عوامل 
ــل واإلحباط  ــر وخيبة األم التوت
بسبب الوضع يف وطني.. ولذلك 
أنوي تسمية روسيا بيتا جديدا 
ــان مواطنو روسيا كراما  يل إذا ك

واستقبلوني كضيف دائم".
يف  ــب  يرغ ال  ــه  أن ــاف  وأض
العودة إىل كاليفورنيا يف القريب 

العاجل.
تجدر اإلشارة يف هذا السياق 
ــم يف الفرتة  ــيل يقي إىل أن ماريني
ــان دييغو  ــة س ــرية يف مدين األخ

يكاتريينبورغ  وكذلك  األمريكية 
ــش زوجته  ــة حيث تعي الروسي
ــن  املواط ــان  وك ــا.  أناستاسي
ــروج  ــا بخ ــد طلب ــي أع األمريك
كاليفورنيا من الواليات املتحدة 
ــة  ــت النياب ــايض، وتلق ــام امل الع
ــة هذا الطلب يف  العامة يف الوالي

ــايض بعد فوز الرئيس  نوفمرب امل
ــب يف االنتخابات.  ــد ترام دونال
يف  ــة  الداخلي ــر  وزي ــق  وواف
ــع العام الحايل  ــا مطل كاليفورني
ــاح ملارينييل  ــا عىل السم رسمي
ــدا  تأيي ــات  التوقيع ــع  بجم

ملبادرته.
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