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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 الساخنة اإلقليمية القضااي بعض من ومواقفها اإلمارات تبعية

 موقف بني الشديد االختالف نها:وم ،والتناقضات شكالياتإلا بعض فيه ماراتإلا دولة موقف أن يبدو السؤال:
 يف استقباله رفض عن مؤخرا   متخض حيث يهاد منصور ربه عبد جتاه موقفها مثل جنليزاإل عمالء بعض ومواقف ماراتاإل
 تتفق فيه هي الذي الوقت يف ...تونس وبني بينها التوتر وأيضا   عدن، يف املطار أمن مدير عزل قراره رفضها وكذلك مارات،اإل

 ان جب بقوة وقوفها مث مريكا،أ عميل سلمان بقيادة احلزم عاصفة يف هااشرتاك فكان ،مريكاأ عمالء مع للنظر الفت بشكل
 هذه تفسري فما .السيسي الفتاح عبد املصري للرئيس الالحمدود ودعمها مساندهتاو  .ليبيا يف املخضرم أمريكا عميل حفرت خليفة
 ا واملتباعدة مع عمالء بريطانيا؟أمريك عمالء مع املتواطئة املواقف

 اجلواب:
 حاكم هنيان، آل سلطان بن زايد الشيخ نكا لقد ...إمارات سبع من مكون   احتادا اإلمارات أصبحت 1971 بعد -1
 اليت لإلمارات رئيسا   األكرب، ابنه هنيان، آل زايد بن خليفة الشيخ أصبح ،2004 عام يف وفاته وبعد لإلمارات، رئيسا   ظيب، أبو
 القدرات نم خليفة الشيخ زاد قدو  ...السكان جمموع من ٪11 حنو صليونألا سكاهنا ميثل نسمة، ماليني 9 سكاهنا عدد يبلغ

. اإلماراتيني اجلنود تدري  يف كبري بشكل واالستثمار الغربية الدول من أسلحة شراء خالل من اإلمارات لدولة العسكرية
 مليار 6.4 بقيمة عقد إطار يف F-16E/F Desert Falcon طراز من طائرة 80 من طائرة أول اإلمارات وتسلمت
-F طراز من ومقاتالت أابتشي، طراز من هليكوبرت طائرات على بعد فيما ماراتاإل حصلت مث... املتحدة الوالايت مع دوالر

 والعسكرية! بل السياسية لألعمال أ  مهي   اإلمارات دور أصبح مث ومن. والذخائر الصواريخ من وجمموعة مدرعة، وعرابت ،16
 أمس اإلمارات إىل بريطانيا ملكة الثانية ابيثإليز  وصلت) الدور هلذا تتوجيا   2010 يف لإلمارات بريطانيا ملكة زايرة كانت وقد
 قوية "صداقة إن الفرنسية الصحافة لوكالة جريميي دومينيك ظيب أبو يف بريطانيا سفري وقال ظيب، أبو من بدأهتا رمسية زايرة يف
 تعترب الزايرة هذه أن لندن يف اإلمارات سفري املطيوعي غامن الرمحن عبد اعترب فيما اإلمارات" يف احلاكمة األسر مع امللكة تربط
 األوسط الشرق جريدة) (...جدا" بـ"اهلامة الزايرة واصفا اجملاالت، شىت يف الصديقني البلدين بني الثنائية العالقات لتطور تتوجيا
 للسياسة تنفيذا   املنطقة يف االستعمارية التحالفات إىل نضمتفا إبتقان دورها اإلمارات مارست وقد .(25/11/2010
 لتكون الربيطانية الطريقة على اإلمارات فتدخلها مريكية،أ كانت أم قيقتهاح على إجنليزية التحالفات أكانت سواء ربيطانية،ال
 تسري أو ظلها، يف وتسري أمريكا لواء حتت لإلجنليز تبعيتها رغم اإلمارات تقاتل وهكذا... األمريكية السياسة على بريطانيا عني
 بعد الثانية القوة فهي احلزم، عاصفة ابسم سلمان السعودية بقيادة األمريكي، بل العريب، للتحالف اكانضمامه عمالئها ظل يف

 يف اإلمارات سفري قال فقد مريكاأ حلفاء من نفسها ُتظهر وهي... طائرة 30 يبلغ الطائرات من بعدد تشارك حيث السعودية
 بوست واشنطن) (...الصغرية بسبارطة يلق  ئدوها قوي حليف اإلمارات يف )ألمريكا ةالعتيب يوسف واشنطن

 )الطائرات فإن اإلماراتية الظفرة قاعدة يف مراسلها من 3/1/2017 بوست واشنطن يف جاء فكما وكذلك ،(9/11/2014
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 وأضافت (...والعراق سوراي من كل على محمها لرمي طريقها يف أسابيع، ستة ومنذ، الظفرة قاعدة من تنطلق األمريكية
 العسكرية القاعدة وهي الظفرة، قاعدة يف يأمريك جندي 3.500 حوايل متركز هو قلة، أو البعض يعرفه ال ما )أن إىل ةالصحيف
 الشرق يف األمريكية للقوات السابق القائد زيين نطوينأ عن الصحيفة وتنقل. .."(22-فإ" مقاتالت متلك اليت الوحيدة
 اإلمارات فإن وهكذا .اليوم" العريب العامل يف دولة أي مع األقوى العالقة تعد راتاإلما مع املتحدة الوالايت عالقة "إن األوسط
 حروب يف اشرتكت وما اإلجنليز، حلساب خاصا   دورا تلع  اإلمارات فإن احلقيقة ويف ...ألمريكا قوي حليف وكأهنا تبدو
 ستار! وراء من عليها التشويش مث مريكاأ دتؤي وكأهنا العلين الظهور يف اطريقته وعلى بريطانيا من إبيعاز إال مريكاأ

 اليمن حرب يف الفادحة خسائرها مث ،1956 وخاصة السويس، شرق هزائمها منذ بريطانيا أن ذكره اجلدير ومن -2
 ما على البقاء حتتمل تعد مل فإهنا ،1971 عام نفذته الذي 1968 عام عسكراي اخلليج من انسحاهبا قرار بعد ومن ،1963
 واقتصاداي وأمنيا سياسيا والبقاء آخر شكل إىل املباشر االستعمار شكل وحتويل العسكري االنسحاب فضلت ولذلك. عليه هي
 ال بريطانيا أصبحت فقد السويس شرق من الكامل انسحاهبا منذ أي ،الوقت ذلك ومنذ ...مستعمراهتا أغل  يف فعلت كما

 اخلفاء يف عليها والتشويش العلن يف التأييد يشبه ما مريكاأ جتاه ياستهاس على غل  قدو ، مريكاأ وجه يف العلين الوقوف تستطيع
 يف تُرسم مريكيةأ خمططات   من جيري ما صورة يف فيكون وعمالءها مريكاأ يوايل كأنه هذا فيظهر عمالئها: على األدوار وتوزيع
 !...وعمالئها لربيطانيا مواليا   حقيقته على ذاك ويظهر األوساط، تلك

 السؤال: يف وردت اليت اإلمارات مواقف فهم ميكن اوهكذ -3

 :دور اإلمارات يف اليمن -أ
 أن رغم ولكن ،2015 آذار يف انطالقها منذ اليمن على السعودية أعلنتها اليت احلزم عاصفة يف ماراتإلا شاركت 
 الضرابت على احلزم عاصفة تقتصر أن تريد السعودية كانت فقد كذلك، ليست احلقيقة لكن ابلتناغم، يوحي األمور ظاهر
 يف كبرية برية بقوات للزج التحالف استغلت قد أهنا على يدل الربية املعارك يف الكبري مشاركتها حجم فإن ماراتإلا وأما اجلوية،
 احلزم" "عاصفة انتهاء عالهناإ وبني ،5/4/2015 اليمن يف هلا برية قوات وجود السعودية نفي بني وابلتدقيق... اليمن
 ىلإ طريقا   اجلوية الضرابت تكون أن تريد اليت السعودية بني التأزمي فرتة كانت هذه أن جند األمل"، "إعادة وبدء 21/4/2015

 احلرب هلذه تريد اليت أخرى جهة من ماراتإلا وبني - ذلك إىل إشارة من خيلو ال األمل" عادةإ" طالقهاإو  - السياسية التسوية
 احلوثيني على فقط ضغط تشكيل ىلإ السعودية هتدف الذي الوقت ففي ...اليمن مدن عن للحوثيني فعليا   دحرا   تكون أن

 ...الوراء ىلإ ودحرهم األرض على حبرهبم ماراتإلا تقوم السياسية، للتسوايت متهيدا  

 الذي الوقت ففي خيتلف، صاحل املخلوع من املوقف إن بل فحس  هذا يف اإلمارايت السعودي اخلالف وليس 
! احلزم عاصفة غارات إحدى من أنقذته إهنا بل تدعمه، اإلمارات أن على األنباء تتوارد واملخلوع السعودية بني العداء يستحكم
 العربية" "مصر لـ خاص تصريح يف رفيع ميين مسؤول )وكشف مباشر بشكل ذلك ىلإ 4/4/2015 العربية مصر موقع أشار فقد
 هللا عبد علي السابق الرئيس جنل ظيب أبو إبالغ بسب  السعودية، العربية واململكة ة،املتحد العربية اإلمارات بني خالفا مثة أن

 للحل، مبادرة أي ضمن وبقائه صاحل على احلفاظ بضرورة اإلمارات ورؤية بساعة، صنعاء قصف قبل احلزم عاصفة بعملية صاحل
 آمنة أماكن إىل القصف قبل منزله غادر ذإ املوت، من صاحل أنقذ العسكرية العملية موعد اإلمارات تسري  أن وكشف
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 وتزدحم عليه، عقوابت بفرض الدويل القرار تتجاهل أهنا صاحل، لعلي ماراتإلا دعم ىلإ أيضا   يشري والذي (.صنعاء ابلعاصمة
 حليفا تزال ال هناوأ وعائلته صاحل هللا عبد لعلي والعسكري املايل الدعم تقدم أبهنا اإلمارات ابهتامات لكرتويناإل التواصل مواقع
 وضد اليمن يف احلوثيني ضد حراب يشن والذي السعودية تقوده الذي العريب التحالف يف ماراتإلا مشاركة ظاهر رغم وذلك له،

 معلنة أهدافا   احلوثيون" نفذه الذي الدموي االنقالب و"إهناء البالد" ىلإ الشرعية "إعادة تضع اليت احلرب وهي صاحل، حليفهم
 علي أمحد الركن العميد املخلوع الرئيس جنل )يواصل 22/10/2015 برس مين ذكرته ما أيضا   العالقة هذه يؤكد لذيوا ...هلا

 احلوثيني ضد اإلمارات فيها تشارك اليت احلرب من الرغم على خاص، نوع من حلماية خاضعا   اإلمارات يف اإلقامة صاحل،
 (!!...وصاحل

 واألوراق القوى جتهز بريطانيا أن أي بعزله، األممية املبادرات تطال  إذ يح،الر  مه  يف نفسه هادي الرئيس إن مث 
 هادي إبعاد وقتها يكون فال اليمن، يف السياسي املشهد عن هادي إلبعاد الدولية التسوايت آلت إذا حىت اليمن يف األخرى
 ...الكثرية األوراق هذه من واحدة إال هادي وما ى،أخر  كثرية أبوراق متمثل النفوذ ذلك ألن اليمن، عن جنليزيإلا للنفوذ إبعادا  
 توزيع هي املسألة ولكن بريطانيا، أشياع من وصاحل هادي الرجلني وكال... صاحل علي تدعم اإلمارات بريطانيا جعلت وهكذا
 له الفاتر ستقبالاال مث ومن اخلط، هذا ضمن وهادي اإلمارات بني اخلالف يفهم وهكذا الربيطاين! الدهاء طريقة على األدوار
 التنافر أن أي ...قطان( )أبو العمريي صالح عدن يف املطار أمن مدير عزل من هلادي اإلمارات منع على واخلالف ظيب أبو يف

 ماراتإلل بريطانيا تكليف عن نتج هو إمنا بريطانيا توابع من ابعتباره هادي والرئيس اليمن يف ماراتإلا سياسة بني الظاهر
 وهي، اخلليجية املبادرة يف عليه وافقت الذي هادي جبان  تقف ال أهنا اإلمارات ُتظهر وهكذا الدور، هذا تقتضي خاصة مبهمة
 النظام على األمور خيلط اليمن يف اإلجنليز حلساب دورا   تلع  وبذلك. صاحل علي وهو لربيطانيا آخر عميل جبان  فعال تقف

 .هناك أمريكا حلساب يعمل الذي السعودي

 لسياسة العريضة اخلطوط إىل ابلنظر فهمه يسهل ليبيا يف هلا املرسوم ماراتإلا دور إن: ليبيا يف اإلمارات ورد -ب
 والنظر بلري، توين األسبق الربيطاين الوزراء رئيس وتنفيذها بنائها على يشرف اليت السياسة تلك سالميني،إلل املناهضة ماراتإلا

 النفوذ أجواء يف ذلك كل ليبيا، يف دعمه يف ماراتإلا تنشط الذي والوسط ليون، ياألمم املبعوث مع عالقاهتا ىلإ كذلك
 بسب  وذلك اليمن يف لربيطانيا ابلنسبة األمر هو كما هبا تلع  أن للندن ميكن اليت األوراق تعدد حيث من لربيطانيا الواسع
 تقف جيعلها سالميني"إل"ا ومناهضة القبائل ومشايخ للعلمانيني ماراتإلا ودعم ...القذايف حقبة إابن البالد يف الكاسح نفوذها
 وسط كذلك ماراتإلوا سالميني"إل"ا وسط جنليزإلل تعمل فقطر ليبيا، يف قطر من املدعومة القوى لتلك املضاد اجلان  يف

 موقع نقل إذ األمريكية، بوليسي الفورين جملة ذكرته ما عني هي ماراتيةإلوا القطرية لألدوار القسمة وهذه. والقبائل العلمانيني
 الصراع أن إىل - األمريكية بوليسي فورين - اجمللة )وتشري ليبيا يف ماراتيةإلا اجلوية الغارات بعد أي 28/8/2014 ،21 عريب

 فيها دعمت واليت القذايف، معمر العقيد نظام ضد انتفاضة فيه اندلعت الذي 2011 عام منذ بدأ ليبيا يف النفوذ على اإلقليمي
 اليت تلك من خاصة القبلية التوجهات ذات القوى اإلمارات دعمت فيما اإلسالمية امليول أصحاب من املقاتلني قطر دولة
 ...ابالسم وعددهتم ليبيا يف ماراتإلا رجاالت بفضح األمريكية اجمللة وقامت .ليبيا( غرب الزنتان لقبائل تنتمي

 معه وتعمل األوروبية، امليول ذو سباينإلا وهو ليون برنردينو لليبيا األممي ثابملبعو  وطيدة عالقة على ماراتإلا وكانت
 يف لكرتوينإلا بريده تسريبات الصحف فضحت وقد حفرت، ومجاعة طربق برملان جان  على ملساعيه الدعم توفري مبحاولة
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 ملنصبه تركه بعد مغر   برات    ماراتإلا يف مباشرة للعمل انتقاله ذلك بعد وفضحت كما مارايت،إلا اخلارجية وزير مع املراسالت
 عن بريطانيا رضا على تدل الربيطانية امليول ميثل الذي الدويل املبعوث وبني ماراتإلا بني الوطيدة العالقة وهذه. ليبيا يف األممي
 طرابلس يف سالمينيإ لنيمقات ضد وجهتها اليت اجلوية الغارات بعد الفت   بشكل   ظهر الذي الدور ذلك ليبيا، يف ماراتإلا دور
 عقد وبعد طربق ىلإ الربملان نقل مع تزامنت اليت ماراتيةإلا الغارات تلك لكشف السباقة هي أمريكا فكانت ،2014 آب شهر
 وضد العلمانيني حنو مارايتإلا التوجه خلف يقف من هي بريطانيا أن ذكره اجلدير ومن. !4/8/2014 األوىل جلسته
 كشفت قد الربيطانية «تليغراف» صحيفة كانت أخرى جهة )من 31/1/2017 العربية مصر موقع لنق فقد سالميني"،إل"ا
 يف وذلك املتحدة، يةالعرب اإلمارات دولة مع دوالر مليون 35 بـ يقدر مببلغ لالستشارات «بلري توين» مركز تعاقد عن السابق يف

 تلك مالمح أبرز ومن ...اإلماراتية اخلارجية ووزارة بلري مركز بني املزمع العقد ملسودة وفق ا واستشارات، نصائح تقدمي مقابل
 أبن يتضح وهبذا ...املنطقة( تلك يف الناشطة اإلسالمية واألحزاب احلركات من املوقف الطرفني بني املشرتكة واملواقف التوجهات
 كل تضع ال فهي جنليز،إلا أغراض حيقق احملصلة يف ولكنه التناقض، عليه يبدو قد حنو على عمالئها أدوار تقسم بريطانيا
 الوفاق حكومة وجبان  حفرت ضد تقف فقطر ليبيا، مثل أوراقها، فيه تتعدد اليت البلدان يف خاصة واحدة جهة   يف عمالئها
 بقوة! وتسنده حفرت جبان  تقف أهنا ُتظهر واإلمارات اإلجنليزية،

 وستواصل..." :2015 /نوفمربالثاين تشرين يف السبسي، قائد ابجي تونس، رئيس قال: تونس يف اإلمارات دور -ج
 دون القوة لتوليد الالزمة األموال متلك فهي - احملاسبة( )من آمنة أهنا تعتقد ألهنا االستقرار زعزعة أسالي  اتباع اإلمارات
 ...(2015 الثاين/نوفمرب تشرين 30 إي، إيست يدلمرواب، يعتمدون على أمواهلم". )أو  ذلك يف مبا ،اجلميع ألن خوف

 العالقات يف توتر وجود يظهر حيث اإلجنليز ركاب يف تسري اليت لتونس معاداة فيه يظهر الذي اإلمارات موقف يف وابلتدقيق
 توتر عن احلديث خضم ويف... اإلمارات إىل ذه  قد يالسبس أن ذلك على والدليل مصطنع، موقف أنه يتبني بينهما،
 حدودها لضبط لتونس فرنسية عسكرية ومعدات أسلحة صفقة ستمول اإلمارات أن ُنشر فقد واإلمارات تونس بني العالقات

 صحفي مترمؤ  يف قال عندما بباريس السبسي التونسي الرئيس لقائه يف أوالند الفرنسي الرئيس أعلن حيث. واجلزائر ليبيا مع
 الصحف نشرت حيث ابملوضوع يتعلق سؤال على رده يف وذلك اجملال" هذا يف الثالثة البلدان بني تعاون هناك "إن مشرتك
 "بالده أن البكوش الطي  التونسي اخلارجية وزير كشف وقد ،7/4/2015 لتونس فرنسية أسلحة صفقة وجود عن الفرنسية
 فمن وهكذا (!7/4/2015 ،الدولية )صفحة "...أسلحة شراء على مساعدهتا أجل من واإلمارات فرنسا مع مفاوضات جتري
 غري التوتر أن على يدل ما معها العالقات يف توتر وجود تظهر آخر جان  ومن أسلحة بصفقات تونس اإلمارات متول جان 
 صف ويف حفرت ضد تقف تونس ألن ليبيا يف وخاصة حوهلا وما تونس يف إجنليزاي دورا اإلمارات لتلع  مصطنع وهو حقيقي
 يسهل تونس مع خالفا   هناك أن فإظهار بعد، فيما طرابلس إىل وانتقلت وبرعايتها حضنها يف ولدت اليت الليبية الوفاق حكومة
 .حلفرت! جنليزيإلا بل اإلمارايت اخلداع مترير

 السعودية ومعها كبري بشكل سيسيال املصري الرئيس ملساندة اندفعت قد اإلمارات إن السيسي: مع اإلمارات دور -د
 عبد امللك عهد يف جنليزإلا توايل السعودية وكانت السيسي، نظام ملساندة ،2013 منتصف مرسي على السيسي انقالب منذ
 املنطقة يف هلم ألن أمريكا، عمالء مسايرة عمالئها من فتطل  أمريكا، تساير نفسها بريطانيا أن ابب من فهمه ميكن وهذا هللا،
 أمريكا عمالء ومعاداة لالصطفاف واحدة مجلة   عمالءها بريطانيا تدفع فال منهم، أضعف جنليزإلا وعمالء الطوىل، يدال

http://www.masralarabia.com/hashtag/توني%20بلير
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 له ترسل فهي السيسي، مع نفسها بريطانيا تصنعه ما وهذا. قطر به تقوم كما اخلاصة احلاالت بعض يف إال مكشوف بشكل
 اجلديد العريب موقع نقل فكما الربيطانية، الصحف عنه حتدثت ما وهو ات،مار إلا بدولة وتقرهنا املطمئنة، شاراتإلا بعض
 توين هبا يقوم اليت عمال،ألا على املطلعني )"بعض التقرير يف جاء حيث اتميز، فايننشال صحيفة يف تقرير عن 25/06/2014
 من هلم املوجهة واالهتامات املسلمني خوانإلا تنظيم عن تقرير بكتابة اخلرباء من جمموعة كلف أنه اتميز، فايننشال ذي أبلغوا بلري
 خطاابته يف دعم بلري" "توين أن الصحيفة، وذكرت رهاب"،إلا عمليات يف ابلتورط اخلليجيني ومناصريهم املصري، اجليش قادة

 حدأ يف املصري االنقالب "بلري" ووصف. احلكم عن مرسي حممد املصري الرئيس أقصى الذي مصر يف العسكري االنقالب
 حكومة موقف مع متاما متوافق املوقف هذا نأ" الصحيفة: وأضافت. مصر" لشع  مهمة إنقاذ "عملية أبنه خطاابته

 .عنه خروج أي دومنا املرسوم الربيطاين اخلط ضمن هي السيسي مع املتقاربة اإلمارات تصرفات فإن ولذلك .اإلمارات"(

 التابعة الدول بني الصراع مبعىن صراع يتوقع "ال إنه يلي: ما 12/1/2016 بتاريخ سؤال جواب يف قلنا فقد وللتذكري -4
 بشكل اخلارجية السياسة تدير اليت هي ألهنا وذلك نفسها، هي املتبوعة الكربى الدولة كانت إذا الفلك يف تدور اليت الدول أو
 وهو - بينها فيما الصراع دون تلفخت أن أما. الصراع حيث من هذا ...الصراع يف تتحكم اليت هي عادة السياسة وهذه عام،
 مصلحة خلدمة األدوار توزيع ابب من كان إن :األوىل احلالة حاالت: ثالث يف يكون أن ممكن فهذا - أوضح الفلك دول بني
 ىالكرب  للدولة اخلارجية السياسة يف تؤثر خارجية أتثريات دون داخلية بدوافع اخلالف كان إن :الثانية احلالة .الكربى الدولة
 وبني بينه هادائ " "كان حدث بتسخني العمالء أحد دعم ابب من كان إن :الثالثة احلالة .فلكها يف الدول تلك تسري اليت
 النقطة حتت تدخل اليت لإلجنليز التابعة اإلمارات على ينطبق فهذا. الدعم" مقتضيات انتهاء بعد اهلدوء إىل يعود مث آخر عميل
 .هلم آخر دورا   قطر تلع  كما اإلجنليز رمسه دورا   فتلع  ر،األدوا توزيع ابب من األوىل

 مريكاأ مع تسري اليت السعودية يف إال اخلليج دول كباقي املطلقة والتبعية ابلوالء لإلجنليز تدين اإلمارات أن واخلالصة؛ -5
 يف أم ليبيا يف كان أم اليمن يف لدورا هذا أكان سواء، هلا اإلجنليز يرمسه دور بلع  تقوم فاإلمارات ...حاليا سلمان عهد على
 هلا بريطانيا رمستها اليت العريضة اخلطوط عن نتج هو إمنا سياستها على الظاهر التناقض فإن وهكذا ...املصري للنظام دعمها
 بتنفيذ ومتق ماراتإلا أن عن فضال   مثال ، لقطر املرسومة العريضة اخلطوط غري وهي سالميني،إلا ومناهضة العلمانيني، بدعم

 املنطقة، يف أمريكا لعمالء اخللفية اخلطوط يف لربيطانيا تعمل ما كثريا   ماراتإلا أي وأهنا لربيطانيا، وعميقة خاصة سياسات
 املسلمني بالد يف أخرى دولة أي أم اإلمارات، أم قطر، أكانت فسواء ذلك، ومع ...املواقع تلك من لربيطانيا خدمتها وتقدم
 يف وال الدنيا يف خريا ذلك وراء من جينوا ولن فيه، هم ما متبـَّر   وكلهم كربى، جرمية فتلك املستعمرين، رالكفا مصاحل ختدم
 .﴾مَيُْكُرونَ  َكانُوا ِبَا َشِديد   َوَعَذاب   اّللَِّ  ِعْندَ  َصَغار   َأْجَرُموا الَِّذينَ  َسُيِصيبُ ﴿ العزيز القوي قال كما هم بل، اآلخرة
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