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�إ�سبانيا تدعو �إلى االتفاق مع الأ�سد ...والفروف ي�شير �إلى قرب �إطالق العملية ال�سيا�سية

ثمرة التعاون الرو�سي ـ الفرن�سي ...ع�شرات القتلى من «داع�ش» في الرقة
أعلن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية
ال��روس��ي ،المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،أن وزير الخارجية
السوري وليد المعلم سيزور روسيا األسبوع المقبل،
مشيرا ً إل��ى أن المعلم سيلتقي م��ع نظيره وزي��ر
الخارجية الروسي سيرغي الفروف.
وقال بوغدانوف« :ننتظر اآلن تأكيداً ،نأمل أن تجرى
في األسبوع المقبل مشاورات معمقة ومثمرة للغاية
بين الوزيرين» ،مشيرا ً إلى أنه خالل المشاورات سيتم
بحث نتائج وآف��اق «العمل المشترك في المجالين
الرئيسيين :مكافحة اإلره���اب والمضي بالعملية
السياسية على أساس إعالن جنيف بتاريخ  30تموز
 2012واتفاقات فيينا».
جاء ذلك في وقت ،أكد وزير الخارجية اإلسباني
خوسيه مانويل غارسيا أم��س على أن االتفاق مع
الرئيس السوري بشار األسد يبقى «أهون الشر» في
مواجهة التهديدات اإلرهابية ألوروبا.
وق��ال الوزير اإلسباني في مقابلة تلفزيونية إن
«أه���ون ال��ش��رور ه��و االت��ف��اق م��ع بشار األس��د على
التوصل إلى وقف للنار يسمح بتقديم المساعدات
للنازحين ،وخصوصا إمكان الهجوم على العدو
المشترك داعش».
وتابع الوزير ،الذي كان دعا إلى ذلك سابقا ً بشكل
غير مباشر« ،يجب تغيير جدلية (مع بشار أو من
دونه) بالسالم أو الحرب .إذا كنتم تريدون السالم،
فيجب التوصل إلى اتفاق مع األسد أقله مرحلياً» .وذ ّكر
أن «روزفلت اضطر إلى االتفاق مع ستالين لالنتهاء من
النازيين ،ألنه كان أهون الشرور حينذاك».
وفي السياق ،أعلنت الرئاسة الروسية أن «ضرورة
مكافحة «داعش» مسألة تتطابق فيها مصالح ومواقف
موسكو وواشنطن تماماً» ،مشيرة إلى وحدة مواقف

الجانبين «رغم وجود خالفات تكتيكية».
وفي تصريح صحافي قال المتحدث باسم الكرملين
ديمتري بيسكوف« :إن واشنطن تدعمنا في الحرب
على داعش باألقوال وليس باألفعال» ،نافيا ً وجود
تعاون عملي معها في هذا المجال.
بيسكوف أكد أال تغيير في مواعيد العملية الروسية
في سورية ،قائالً« :ال يوجد أي تغييرات في هذه
الحالة .وتجدر اإلشارة إلى أن هجوم الجيش السوري
مستمر ،وال يمكن مكافحة «داعش» بفعالية من الجو
فقط ،والعملية البرية أساسية وضرورية» ،مضيفا ً أن
«القوة الوحيدة التي تجري العملية البرية تتمثل في
الجيش السوري الذي تدعمه القوات الجوية الفضائية
الروسية أثناء فترة الهجوم».
من جهة أخ��رى ،اعتبر وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف أن اشتراط رحيل الرئيس السوري
بشار األس��د لتوحيد الجهود ضد اإلرهابيين «غير
مقبول» ،ونفى وجود أي اتفاق بين المشاركين في
محادثات فيينا حول إبعاد الرئيس األسد عن التسوية،
معربا ً عن أمله في إطالق العملية السياسية في كانون
الثاني المقبل .وعلى الرغم من إشارته إلى كون هذا
الموعد قابالً للتعديل ،قال« :كلما أجلنا إطالق العملية
السياسية بين الحكومة السورية والمعارضة ،يزداد
الوضع سوءا ً بالنسبة للشعب السوري».
وفي الوقت نفسه أكد الف��روف أن إطالق العملية
السياسية في سورية يتطلب مشاركة وفد للمعارضة
ذي تمثيل واسع .وأعاد إلى األذهان أن وقتا ً طويالً مر
حتى أدرك جميع األطراف هذه الضرورة ،وأعرب عن
أمله في أن تستغرق عملية تشكيل مثل هذا الوفد وقتا ً
أقصر بكثير.
أكد الوزير الروسي خالل مؤتمر صحافي مشترك مع
نظيره اللبناني جبران باسيل في موسكو ،وقال« :لم

يتم التوصل إلى أي اتفاق حول عدم مشاركة الرئيس
األسد في مرحلة من مراحل العملية السياسية» ،وقال
إن بعض الشركاء قدموا أفكارا ً بشأن إبعاد األسد ،لكن
تلك األفكار لم تحظ باالجماع خالل محادثات فيينا.
وأشار الفروف في هذا السياق إلى تعديل موقف
«بعض شركائنا الغربيين» ،مضيفا ً أن هذا التطور
جاء لألسف الشديد بثمن باهظ ناتج من هجمات
إرهابية مروعة .وأعرب عن أمله في أن يتبنى الشركاء
الغربيون اآلخرون هذا الموقف أيضاً .وفي ما يخص
الموقف القائل إنه من المستحيل إطالق حرب حقيقية
ضد «داعش» وأمثاله إال بعد توضيح مصير األسد،
وق��ال الف��روف إن��ه يعول على وض��ع ه��ذه المسألة
جانباً.
ً
وأردف قائال «إننا بحثنا هذا الموضوع بالتفاصيل
مع الشركاء األميركيين الذين سبق لهم أن دافعوا عن
هذا المنطق بإصرار .ويبدو لي أنه لم تعد هناك أي
شكوك في أن طرح شروط مسبقة لتوحيد الصفوف
في محاربة «الدولة اإلسالمية» يعد أمرا ً غير مقبول
على اإلط�لاق» ،وتابع« :ليست «الدولة اإلسالمية»
دولة ،طبعاً ،ويكمن واجبنا المشترك في عدم السماح
لها بالتحول إل��ى دول��ة ،على الرغم من محاوالتها
إلقامة خالفة».
كما أكد الوزير الروسي إن تشكيل جبهة واسعة
لمواجهة اإلره��اب يمثل مهمة ذات األول��وي��ة ،وذلك
في م��وازاة دفع العملية السياسية في سورية إلى
األمام بمراعاة المبادئ التي اتفق عليها المشاركون
في المجموعة الدولية لدعم سورية يوم  14تشرين
الثاني في فيينا.
وأش��ار في هذا السياق إلى أن جميع المشاركين
في فيينا وافقوا على مبادرة موسكو الخاصة بوضع
قائمة موحدة للتنظيمات اإلرهابية في سورية .وأكد

أن الجانب الروسي تلقى منذ أسبوعين قوائم بأسماء
التنظيمات اإلرهابية من الشركاء األميركيين وبعض
الدول األخرى.
وق��ال« :هناك تفهم مشترك في صفوف أعضاء
مجموعة دعم سورية أنه بعد توصلنا إلى توافق،
يجب إدراج تنظيمات أخرى ،باإلضافة إلى «داعش»
و»النصرة» على قائمة المنظمات اإلرهابية الخاصة

بمجلس األمن».
وف��ي الوقت نفسه ،ق��ال الف��روف إن ه��ذه المهمة
تعد صعبة إلى درجة كبيرة ،ألن بعض التنظيمات
اإلرهابية «تغير لونها» وتحاول تصوير نفسها في
عيون المجتمع الدولي كأنها ج��زء من المعارضة
المعتدلة.
(التتمة ص)14

ّ
تدك مواقع �سعودية بع�سير ونجران
�صواريخ الجي�ش

بوتين وال�سي�سي يتفقان على تعزيز �أمن الطيران
ن�شاط �أممي و�أوروبي لدفع الت�سوية اليمنية
بين رو�سيا وم�صر ال�ستئناف الرحالت
أكد الرئيسان ،الروسي فالديمير
ب��وت��ي��ن ،وال��م��ص��ري ع��ب��دال��ف��ت��اح
السيسي ،تعزيز تعاون أجهزة أمن
البلدين في البحث عن المتورطين في
تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء
بمصر.
وأفاد المكتب الصحافي للكرملين
أمس بأن الطرفين اتفقا كذلك على
فرض إج��راءات إضافية لتوفير أمن
الطيران بين روسيا ومصر بأقصى
حد ،من أجل استئنافه قريباً.
كذلك أكد الزعيمان ضرورة تعزيز
وتوحيد جهود كل المجتمع الدولي
في مكافحة التهديد اإلرهابي.
إقليمياً ،اط��ل��ع ال��رئ��ي��س بوتين
ال��رئ��ي��س السيسي ع��ل��ى حيثيات
تكثيف العملية العسكرية ضد
المتطرفين واإلرهابيين في سورية،
حيث «أبدى الرئيس المصري دعمه
ألعمال الجانب الروسي الهادفة الى
تسوية األزمة السورية».
ونوه الطرفان الى اهتمام البلدين
في تفعيل التعاون بمجال الطاقة
النووية.

وك����ان ال��س��ف��ي��ر ع��ل�اء ي��وس��ف،
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة
المصرية ،ق��د أك��د ف��ي وق��ت سابق
توافق الرئيسين فالديمير بوتين
وعبدالفتاح السيسي خالل المكالمة

الهاتفية على ضرورة تعزيز التعاون
الدولي في مكافحة اإلرهاب.
وأف���اد ي��وس��ف ب��أن «الرئيسين
توافقا على ضرورة تعزيز التعاون
(التتمة ص)14

وصل مبعوث األمم المتحدة لألزمة اليمنية
إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،صباح أمس إلى
طهران ،بهدف البحث مع المسؤولين اإليرانيين
بشأن األوضاع في اليمن.
وم��ن المقرر أن يلتقي ول��د الشيخ أحمد
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف
ومساعده للشؤون العربية واألفريقية حسين
أمير عبد اللهيان لمناقشة آخر التطورات في
اليمن.
وسيتوجه المبعوث األممي بعد طهران الى
كل من السعودية واإلمارات وسلطنة عمان.
وك��ان ول��د الشيخ أحمد قد أج��رى اتصاال ً
هاتفيا ً مع مساعد وزي��ر الخارجية اإليراني
للشؤون العربية واألفريقية حسين أمير عبد
اللهيان مساء الثالثاء ،أكد الجانبان فيه أن
الحل األوح��د لمعالجة األزم��ة اليمنية يتمثل
بالحوار اليمني  -اليمني.
وأش��اد أمير عبد اللهيان خ�لال االتصال،
بالجهود التي يبذلها المبعوث األممي اسماعيل
ولد الشيخ احمد ،مشددا ً على مواجهة اليمن
كارثة إنسانية واسعة النطاق ،ومعتبرا ً في
الوقت ذاته وقف العدوان والتركيز على الحل
السياسي ،أمرين بغاية الضرورة واألهمية.
(التتمة ص)14

لأول مرة في التاريخ العربي...

تقرير �إخباري

انتخاب امر�أة رئي�سة للبرلمان الإماراتي

خ�سائر �سعودية متراكمة في اليمن...
ابراهيم شير
ربما لم يفهم أبناء وأحفاد الملك المؤسس للسعودية عبد العزيز آل سعود،
وصيته عندما قال إنّ اليمن مقبرة للغزاة .فأكثر من ثمانية أشهر من العدوان
على الشعب اليمني لم تجلب للرياض شيئاً ،واإلنجاز الوحيد الذي يمكن أن
تتباهى به السعودية هو أخذ مدينة عدن ،التي باتت في قبضة جماعتي
«داعش» و»القاعدة» والحراك الجنوبي أيضاً .وفشلت السعودية واإلمارات
في السيطرة على مدينة مأرب بشكل كامل أيضاً ،وذلك بعد االنتكاسة الكبيرة
التي ُمنيت بها القوات اإلماراتية هناك ،بعد أن ت ّم استهدافها مرات عدة من
قبل قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية.
ففشل الرياض في تحقيق أيّ إنجاز على االرض دفعها الى الزجّ بعدد كبير
من جماعة «داعش» والذين استقدمتهم من سورية إلى األراضي اليمنية،
وتحديدا ً في قاعدة العند الجوية بمدينة لحج المجاورة لعدن ،لتكون هذه
القوات تحت اشراف القوات السودانية المرابطة هناك ،لكن هذه القوات تقع
تحت مرمى نيران القوات اليمنية التي تسيطر على جبل اليأس المط ّل على
القاعدة.
والسعودية بعد فشلها في مأرب وعدن ح ّولت أنظارها إلى مدينة تعز في
الجنوب اليمني لتخوض هناك معركة تعتبر مصيرية ،وهو ما جعلها تزجّ
بالرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي وترسله إلى عدن ليشرف على
معركة تعز شخصياً ،وتتمنى ضمنيا ً أن يلقى مصرعه هناك أيضا ً في هذه
المعركة لتتخلص منه وهو الذي خدعها وأوهم الرياض انه يمتلك قاعدة
شعبية كبيرة ،ولكن سرعان ما تبيّن العكس.
وجود هادي في السلطة لن يطول حتى وإنْ لم يُقتل ،حيث أكدت مصادر
يمنية وجود خالفات كبيرة بينه وبين رئيس حكومته خالد بحاح المدعوم
إماراتياً ،والذي بات ينال ثقة السعودية أيضاً.
معركة تعز التي طالت دفعت الرياض إلى عرقلة مفاوضات جنيف بغية
السيطرة على المدينة من اجل الذهاب إلى العاصمة السويسرية وهي تمتلك
أيّ انتصار شكلي لتح ّوله الى ورقة ضغط بعد ان تأكدت انّ معركتها في
اليمن باتت خسائر متراكمة ومستمرة.

انتخبت أم��ل عبدالله القبيسي
رئيسة للمجلس الوطني االتحادي
لإلمارات العربية المتحدة ،لتصبح
أول���ى ام���رأة تتولى منصب رئاسة
مؤسسة برلمانية في تاريخ العالم
العربي.
وتسلمت أم��ل عبد الله القبيسي
أمس منصب رئاسة المجلس الوطني
االتحادي عقب فوزها باالجماع ،لعدم
وج��ود مرشح آخر ينافسها من بين
النواب أعضاء المجلس.
وسبق أن أصبحت أمل القبيسي
أول إماراتية تفوز بعضوية المجلس
الوطني االت��ح��ادي عبر انتخابات
تشريعية وذل���ك ف��ي أول تجربة
انتخابية نظمت في عام .2006
يذكر أن المجلس الوطني االتحادي

يضم أربعين عضوا ً ينتخب نصفهم
عن طريق التصويت المباشر ،في حين
يتم تكليف النواب العشرين اآلخرين
من قبل حكام اإلمارات السبع.

وتحمل صالحيات المجلس حاليا ً
ط��اب��ع�ا ً اس��ت��ش��اري �اً ،ول��ك��ن تخطط
الحكومة اإلماراتية لتوسيع مهامه
بشكل تدريجي.

كوبلر من ليبيا� :س�أبد�أ من حيث انتهى �سلفي برناردينو
أعلن الرئيس الجديد لبعثة األمم المتحدة إلى ليبيا
مارتن كوبلر أن أولوية عمله ستتركز على مناقشة الملف
األمني مع أط��راف النزاع الليبي ،وأن��ه سيبدأ من حيت
انتهى سلفه برناردينو ليون.
وقال كوبلر في تصريح نشره موقع بعثة األمم المتحدة
أول من أمس «أتسلم اليوم مهامي كممثل خاص لألمين
العام في ليبيا وكرئيس لبعثة األمم المتحدة للدعم في

ليبيا ،وكلي أمل وإصرار بأننا سنعمل مع جميع الليبيين
لتحقيق السالم الذي يصبوا اليه الشعب الليبي ويستحقه
فعالً».
وأض���اف« :أن���وي ،على سبيل األول��وي��ة ،مناقشة
المسائل ذات الصلة باألمن مع مختلف الجهات الليبية
الفاعلة».
(التتمة ص)14

برلمانية عراقية:
�أكثر من � 5800أيزيدي مفقود
قالت فيان دخيل عضو مجلس النواب العراقي ،أمس ،إن  5830إيزيديا ً فقدوا،
فيما قتل  1800آخرين ،منذ سيطرة «داعش» على مدينة الموصل بمحافظة
نينوى شمال البالد صيف العام الماضي .وأضافت «دخيل» (إيزيدية) أن
«ألفي إيزيدي استطاع الهروب من قبضة داعش ،أو أطلق سراحه مقابل فدية».
وأشارت عضو المجلس إلى أن المقابر الجماعية المكتشفة بعد تحرير قضاء
سنجار بنينوى قبل أيام بلغ عددها حتى اليوم  9مقابر ،متوقعة العثور على
عدد آخر خالل الفترة المقبلة.
وسيطرت قوات البيشمركة الكردية ،التابعة لحكومة إقليم شمال العراق،
بشكل كامل على قضاء سنجار ،الذي تقطنه غالبية إيزيدية ،الجمعة الماضي،
بعد أن كان تنظيم «داعش» قد سيطر عليه ،في  3آب  ،2014وقام بما تصفه
المصادر اإليزيدية بـ»المجازر الجماعية» و»سبي» عدد كبير من النساء من
أبناء الطائفة ،بحسب المصادر ذاتها.واإليزيديون مجموعة دينية ،يعيش أغلب
أفرادها قرب الموصل ،ومنطقة جبال سنجار ،فيما تعيش مجموعات أصغر في
وسورية ،وتركيا ،وإيران ،وجورجيا ،وأرمينيا.

تركيا توقف  8مغاربة ب�شبهة الإرهاب
أوقفت السلطات التركية في مطار أتاتورك بمدينة اسطنبول أمس ،ثمانية
أشخاص قدموا من مدينة الدار البيضاء المغربية ،لالشتباه بانتمائهم إلى
تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وأف��ادت مصادر أمنية تركية ،أن فريقا ً خاصا ً من قوات مكافحة اإلرهاب
في إسطنبول ،وعناصر استخباراتية ،مكلفون بمنع تدفق المقاتلين األجانب
لالنضمام لـ»داعش» ،ومنتشرون في المطارات ومحطات الحافالت الرئيسية،
أوقفوا  8أشخاص في مطار أتاتورك لالشتباه بهم ،وأخذوا إفاداتهم.
وأشارت المصادر إلى أن أحد المشتبه بهم ذكر خالل التحقيق ،أنهم جاؤوا
إلى إسطنبول بهدف السياحة وأنهم حجزوا في أحد فنادقها ،إال أن مسؤولي
الفندق نفوا وجود أي حجز باسم األشخاص المذكورين.
ولفتت المصادر إلى أن الشرطة عثرت بحوزة أحد المشتبه بهم على رسم
توضيحي للطريق الذي يسلكه الالجئون انطالقا ً من اسطنبول وأزمير التركيتين
إلى اليونان ،ومن بعدها إلى صربيا فالمجر ،وصوال ً إلى ألمانيا ،حيث يهدف
المشتبه بهم إلى الوصول إلى ألمانيا بطرق غير شرعية على أنهم الجئون.

همزة و�صل
باري�س..
ومحنة الإن�سانية
نظام مارديني
ال ي � ��زال ال� �خ ��وف وال ��رع ��ب
ي��م�ل�آن أف� ��ق ب ��اري ��س ورائ��ح��ة
الموت تجوب أزقتها وشوارعها
ون��وادي �ه��ا وم�لاع�ب�ه��ا ،بخاصة
ب�ع��د اس �ت �ه��داف «داع � ��ش» ستة
م��واق��ع فيها بهجمات متزامنة
ذهب ضحيتها المئات ،ولكن ما
أص��اب ب��اري��س تعيشه سورية
وال��ع��راق م�ن��ذ س �ن��وات خمس،
ول �ط��ال �م��ا ردّدن� � ��ا أن اإلره� ��اب
سيرت ّد على أصحابه وعلى َمن
ر ّباه ودعمه وم ّوله.
فرنسا تعرضت لما تعرضت
ل��ه ج��اء نتيجة طبيعية وأكيدة
للسياسات الخارجية اإلرهابية
ال �ت��ي ي �ق��وده��ا ال�ث�ن��ائ��ي هوالند
ـ ف��اب �ي��وس ال� �ل���ذان أرادا قتل
إنسانيتنا .والشعب الفرنسي
هنا ال يتحمل نتائج سياسات
حكومته ،ومن المعيب أن نشهد
ح ��االت التشفي ال�ت��ي وق��ع بها
البعض من شعبنا ،بل ال بد من
النظر إلى أن هذا العمل اإلرهابي
كان عمالً مر ّوعا ً وإجراميا ً بكل
المقاييس اإلنسانية وال تستدعي
إدان�ت��ه لحظة تفكير ،فإنسانية
سلوك اإلنسان ال تتجزأ انتقائيا ً
حسب ال�م�ك��ان ون��وع الضحية
وجنسيتها ،فالقتل مدانٌ عندما
يطال المدنيين والعزّل ويعبث
ب ��اس� �ت� �ق ��رار ال � �ن� ��اس وأوق� � ��ات
راح �ت �ه��م ،وال �ق �ت��ل ف �ع��ل جبان
يستهدف االستقرار االجتماعي
واألم� �ن ��ي ف ��ي ال�م�ج�ت�م��ع ال ��ذي
يقع فيه فعل اإلره��اب ،ه��ذا من
ج �ه��ة ،ول �ك��ن ه ��ذا ال ي�م�ن��ع نقد
المجتمعات ال�غ��رب�ي��ة لصمتها
ال �م��دان أم��ام ج��رائ��م حكوماتها
ضد العالم العربي.
أما من جهة ثانية ،فإن لهذه
االع � �ت� ��داءات اإلره��اب �ي��ة ج��اءت
س �ب �ب �ي��ن ،ه �م��ا دع� ��م اإلره � ��اب
واالرت��زاق من السعودية وقطر
والتحالف مع تركيا وبريطانيا
وأم �ي��رك��ا ف��ي ت�ش�ك�ي��ل خالياه
ال �ن��اش �ط��ة وال �ن��ائ �م��ة ،إلسقاط
ال� ��دول� ��ة ال� �س ��وري ��ة وم �ح��اول��ة
ت��أس�ي��س ن �ظ��ام «ديموقراطي»
ت��اب��ع .وق��د شاهدنا كيف دخل
رجال «الديموقراطية» الجديدة
ع�ب��ر ت��رك�ي��ا ق��ادم�ي��ن م��ن شمال
افريقيا وليبيا وتونس والقوقاز
والشيشان ليلتحقوا بما ُيس ّمى
«ال�ث��ورة» في سورية ،فابتلعوا
شخصيات دي�ك��وري��ة ليبرالية
(م �ث��ل م�ي�ش�ي��ل ك �ي �ل��و وب��ره��ان
غ�ل�ي��ون وج� ��ورج ص �ب��رة وعبد
الباسط س�ي��دا) ح��اول��ت فرنسا
ودول أوروبية بتظليل خليجيأن
تجعل منهم الضجيج اإلعالمي
إلسقاط ال��دول��ة السورية .وقد
أنتج دعم أوروبا وأموال الخليج
وح� َ
�ي «ال �ن �ص��رة» و»داع ��ش»
�ش� ْ
فأحرقا العراق وسورية وش ّردا
الماليين منهما وتركا للعالم أكبر
المآسي ...قوافل الالجئين.
م��ا ي �ج��ب ال �ت��أك �ي��د ع �ل �ي��ه ،أن
ه�ن��اك دم��اء ت�ه��در ف��ي سورية،
وت �ن��زف ف��ي ال �ع��راق ،وال ُي��راد
لها أن تتوقف في ليبيا وتونس
ومصر ،ودم��اء تنفر في اليمن،
بينما ُي ّ
غض الطرف عن الدماء
التي ما زال��ت تنزف في وضح
ال�ن�ه��ار ،وم�ن��ذ سنة  1948في
فلسطين المحتلة.
ولنكن أك�ث��ر شجاعة ولنقل
إن� �ه���ا م � ��ؤام � ��رة إلط� � �ف � ��ا ِء ن ��ور
العقالنية السورية التي وصلت
إل��ى م��رح�ل� ٍة ت �ع� ُ
�رف ب��أن العدو
ليس هو َم��ن يحم ُل الس ّكين أو
م��ن يطلقُ ال��رص��اص ف�ق��ط ،بل
م ��ن ح �ش � َر ف ��ي دم ��اغ ��ه شهوة
القتل بالس ّكين والساطور ،وهم
المجرمون الحقيقيون ،الغرب
والوهابية والعثمانية.
معظم الحكومات األوروبية
استبدلت عقولها وضمائرها
بأبشع عنصرية طبقية تعيب
المدنية المعاصرة.

